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੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਊਪਰਿ ਮੇਘੁਲਾ ੫੦ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ੍ 

( ਭਉ ਮੁਚ ਭਾਰਾ ੯ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ੫੧ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ _ ੮੭ ਨ 

ਨੋ ਡਰਿ ਘਰੁ ਘਰਿ ਡਰੁ ੧੦ ਪੇਈਅੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ ੫੨ _ਕਿਉ ਭ੍ਰਮੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ __੮੮ ਨੂੰ 

ਉਇ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖੁ ੧੧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਇਆ ____ ੫੩ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ____੮੯ ਨ 
| ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸੋਲੁ ੧੨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਮਹਿ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ੯੦ । 

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ੧੪ ਪੰਡਿਤੁ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੜਿਆ __ ੫੫ ਗੌਰ ਕਾਂ ਬਚਨੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ੯੧ $ 
0 ਜਾਤੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ੧੫ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ੫੬ _ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ੮੨ 1 
4 ਕਾਮੁ ਕੱਢ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਣੁ ੧੭ ਮਾਤਾ ਪੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ੫੭ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਿ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗੁ ੯੧ ਨ 

0 ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ੧੮ ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ੫੮ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ੯੩੬ 

| ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ ੧੯ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ੫੮ _#ਗਲੇ ਮੁਏ ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ੯8 ਪੂ 

(੧ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ੨੦ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ੬੦ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ___੯੬ । 

ਨ ਜਿਨਿ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ੨੧ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ੬੦ ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ _ ੯੭ 

(6 ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਤੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ ੨੨ ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ੬੧ ਬਹੁ ਰੈਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ _ ੯੮ ਮੰ 

&) ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ੨੩ _ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ੬੩ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ੮੯ 
ਉ 6 ੨੩ ) 

0; ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ੨੫ ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ੬੪ _ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ___੧੦੦ 0) 
(| ਮੁੰਦਹਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦ੍ਰ ੨੬ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਆਸ ੬੫ _ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ੧੦੧ 0 
ਨ ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ੨੭ ਕੌਦਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ੬੬ ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਸਾਜੀ ਬਾਰਿ ਵਉ੧ ॥( 

ਨ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ੨੮ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ __੬੭ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੈਗਾ ੧੦੩ 

0 ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ੩੦ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ___ ੬੮ ਤੂੰ ਮੋਰਾਂ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ੧੦੫ ਨੂ 
ਨ ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ੩੧ ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ _੬੯ ਉਨਾ ੧੦੫ ਉ 

(1 ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ੩੩ _ਜਰਜੀਵਨ ਅਪਰੈਪਰ ਸੁਆਮੀ ੭੦ _ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰ __੧੦੭ 0 

੍ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ੭੧ ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ੧੦੮ । 

ਗਉਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ___੭੨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ__ ੧੦੯ ਮ) 
ਹੀ ਹਲ (ਉਰ ਆ ਰੱ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ੭੩ _ਸਾਧਸੈਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ੧੧੦੪ 

ਨ ਗੁਰ ਨਵ ੨੬ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੈ ੭੪ _ਬੈਧਨ ਤੌੜਿ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ੧੧੧ ਹੈ 
ਹੂ ਸੁ ਥਾਉ ਸਚੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ੨੭ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕੈ ਬਹੁ ਰੈਗੀ _੭੫ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ੧੧੨ 

[ਸਾਨ ਜਾਗਲ-ਰਲ ੩੯ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ੭੬ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ ੧੧੩ % 

ਦੂ ਮਨ ਮੀਨ ਧਾਤ ਮਇ ਜਾਇ ੨੯ ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ _੭੭ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ __ ੧੧੪ 0 

[ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ੪੦ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ _ ੭੮ _ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਤਤਕਾਲ ੧੧੫ ਜਰ 

ਨ ਮੈ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜਿਸ ੪੨ ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤਿ ੭੯ ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ੧੧੬ ਨੂ 

ਹੂ ਤੈ ਤੇ ਜਿਓ ਕਿਆ ੪੩ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਰਦੁ ____ ੮੦ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸੰਜੋਗ _ ੧੧੭ ] 
(1 ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਰਿ ਰੈਗਾ ੪੩ _ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿੰਦੂ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਕਰੈਮਾ ੮੧ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ __ ੧੧੮ ਨ 

ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ੪੪ ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ੮੧ _ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ੧੧੮ 8 

ਇੰ ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ੪੫ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ _ ੮੩ __ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ੧੧੯ 2 

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ੪੬ _ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ੮੪ ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ੧੨੦ 

0 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ੪੭ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ _ ੮੫ _ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ___੧੨੦ 

0 ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗਿ ਸੰਜੋਗ ___ ੪੯ _ ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ੮੬ _ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ੧੨੧ ੧ 
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08 ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ __ ੧੨੧ ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ੧੪੭ 
ਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ੧੨੨ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ੧੪੮ 
ਨ; ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ੧੨੩ ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ੧੪੮ 
ਮੰ ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ੧੨੩ ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ੧੪੯ 
0 ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ੧੨੪ _ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ੧੫੦. 

(6 ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ੧੨੪ _ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਮੀਤ ੧੫੦ 
ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ੧੨੫ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ __੧੫੧ 
( ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ੧੨੬ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ __ ੧੫੨ 
| ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ੧੨੭ ਬਾਹਰਿ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ੧੫੨ 
0) ਸੈਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ੧੨੭ ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ੧੫੩ 

(੧ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ __ ੧੨੮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ੧੫੩ 
ਮੰ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ੧੨੮ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ੧੫੪ 
ਨ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ੧੨੯ ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ ___ ੧੫੪ 
ਇੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ _ ੧੨੯ _ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ __ ੧੫੫ 
ਨ ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ੧੩੦ _ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ੧੫੬ 
6 ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ੧੩੦ _ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ _ ੧੫੭ 
ਇੰ ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ੧੩੧ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਰੇ _ ੧੫੮ 

0$ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ੧੩੧ ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ੧੫੯ 

ਮਰ ਅਨਿਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ੧੩੨ _ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ___ ੧੬੦ 
੧ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ __ ੧੩੩ _ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ੧੬੧ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਹੁ ੧੩੩ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ __ ੧੬੧ 
ਹਉ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ੧੩੪ _ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ੧੬੨ 
(8 ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਂਤਿ ੧੩੪ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ __ ੧੬੩ 
ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੋ ਸੰਜੋਗ ੧੩੫ _ਨੌਤ੍ਰ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ੧੬੩ 
(ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ___ ੧੩੬ _ ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ __ ੧੬੪ 
ਨ; ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ੧੩੬ ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ੧੬੪ 
($ ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰਾ ੧੩੭ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ___ ੧੬੫ 
ਨਉ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ੧੩੭ ਧੋਤੀ ਖੋਲਿ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠਿ ੧੬੫ 

੧੧ ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ੧੩੮ ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ _ ੧੬੬ 
ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ____ ੧੩੮ _ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਾਹਿ ਨ ਜਲੈ ___੧੬੭ 
ਹੂ: ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ __ ੧੩੯ _ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ੧੬੮ 
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ੧੪੦ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ੧੬੯ 
(ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ੧੪੦ _ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ _ ੧੭੦ 
ਉਹ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ੧੪੧ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਪਿ ਸਹਾਈ __ ੧੭੦ 

ਮੈ ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ੧੪੧ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ੧੭੧ 
ਮਰ ਰਾਮ ਰੌਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ __੧੪੧ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ __ ੧੭੧ 
। ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ __ ੧੪੩ _ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ੧੭੨ 
0 ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ __ ੧੪੩ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ ੧੭੩ 
ਜਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ੧੪੪ ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ੧੭੪ 
( ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ੧੪੪ _ਪ੍ਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ _੧੭੫ 
0 ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ੧੪੫ _ਨਿਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਪਾਂਖ __੧੭੬ 
6 ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੂਕਰਿ ਪਾਇ ੧੪੬ ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ _ ੧੭੭ 
੧ ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤੁ ੧੪੭ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ੧੭੮ 

ਪਾ ਲਾ ਪਾ ==, ਲਾ ੮੨੩ “੨੯੩੪ ੨%੨੨੨੨੪੨੪੨/੨ ੧੨੦੩੦੦੩੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੩੯੭ 

ਦੀ ਦੀ ੨%੧੨੨੨੦੦੦੨੨੨੦੦੨੦੦੨੬੬੬੯੬੨੦੦੨੨੬੬੦੬੨੦੦੦੦੯੬੬੫੬੦੦੬੦੬੬੬੦੦੦੨੬੬੬੦੨% 

ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ੧੭੯ 0 
ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਾਰੇ ੧੮੦ ਮਰ 
ਰਾਖੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ੧੮੧ ਮੈ 

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ੧੮੨ ਨ 
ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ _ ੧੮੩ 
ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ੧੮੫ ਨ 

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ __ ੧੮੫ ਨੂੰ 
ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ੧੮੬ 8 
ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ੧੮੭ ਟੂ 
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੋ _ ੧੮੮ ਮੂ 
ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ੧੯੦ ਨ 
ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੋਰੇ _੧੯੧ ਮਹ 
ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤਹੁ ੧੯੨ ਹੂ 
ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ੧੯੩ ਹੂ 
ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਪੁਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ੧੯੪ 2 

ਮਨ ਧਰ ਤਰਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੌ ੧੯੬ ਮੂ; 
ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ੧੯੭ 0 

ਜੀਅਰੇ ਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ੧੯੭ ਨ 
ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ___ ੧੯੮ ਨੂਹ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ੧੯੯ ਹੂ 
ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ੧੯੯ 8 
ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ੨੦੦ ਨੂਹ 
ਜਾ ਕਉ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ੨੦੧ ਨੂ 
ਗਰਬੁ ਬਡੋਂ ਮੂਲੁ ਇਤਨੌ ੨੦੧ & 
ਮੋਹਿ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ੨੦੨ ] 
ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੈ ੨੦੩ ਹੂ 
ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਰੁਣਾ ਮਏ ੨੦੩ ਰਮ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ੨੦੪ ਰੰ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਦ ਕਰੀਐ _੨੦੫ 
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੇ ___ ੨੦੬ 8 
ਸਭਹੁ ਕੋ ਰਸੁ ਹਰਿ ਹੋ ੨੦੭ ਨੰ 

ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ ਨਿਧਿ ਮੋਰੀ ੨੦੭ ਮਰੈ 
ਮਾਤੋ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਮਾਤੋਂ ੨੦੮ (0 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹੁ __ ੨੦੯ ਹ 

ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁਧਿ ਸੁਖੁ ਰੇ ੨੧੦ ਨੂੰ 

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਰਥੇ __ ੨੧੬ 8 
ਮਾਧਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਕਹੀਐ _੨੧੭ ਨ 

ਤਾ ਿਿਦ' 



( 6੨੨੦੨੦੦੬੦੬੬੬੬੦੨੦੨੬੦੬੬੬੦੬੦੪੬੦੦੦੪੬੬੦੦੨੬੨੦੦੨੬੦ 
4) ੧ 

ਨ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ੨੧੮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ੨੭੦ 

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ __ ੨੧੯ ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ _੨੭੨ 
&$ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ _੨੨੦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ ੨੭੩ 
(82! ੨ ਪਰ 
(6 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ੨੨੧ _ਬ੍ਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ੨੭੫ 
ਮਰ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ੨੨੨ ਤੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ __੨੭੭ 

(ਨੰ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ੨੨੩ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ੨੭੯ 
(ੰ ਮੀਠੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਜਿੰਦੂ ੨੨੪ ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਰਿਆ ੨੮੧ 

( ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰੇ ੨੮੨ 
00 <<. 

ਊ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ੨੨੫ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ 
ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ੨੨੬ ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ੨੮੪ 

ਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ੨੨੭ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ੨੮੬ 
ਮੰ ਦਾ 

ਨੰ ਨਾਧੋਂ ਇਹ ਮਨੁ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ੨੧੭ ਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ 
00 ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ੨੨੮ ਅਸਟਪਦੀਆ 
੧1 <<. 

ਹੀ ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ੨੧੯ ਜਬ ਇਹੁ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ _੨੮੮ 0 _ਤ ਹੁ | 

। ਆ `.__ ੨੧੯ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ੨੯੦ 
ਉ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਬਉਰਾ ੨੩੦ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ __੨੯੨ 
00 ਨਰ ਅਚੈਤ ਪਾਪ ਤੇ ਛਰੁ ਰੇ ੨੩੧ ਮ੍ਰਖਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ ੨੯੪ 
(੬ 

੍ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ੨੯੭ 
0 ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ _ ੨੩੨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤ __ ੨੯੯ ॥ ਚੇ ਜੁ ਭੁ ਤੁ 
(1 ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ ੨੩੪ ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਈ _ ੩੦੧ 

$ ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ੨੩੭ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮੋਹਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ੩੦੨ 

(ਨ ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ___ ੨੩੮ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ੩੦੩ 

(4 ਦੂਜੀ ਮਾਇਅ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ੨੪੦ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ _੩੦੪ 
ਨ ਅਧਿਆਣਮ ਕਰਮ ਕਰੋਂ ਤਾ ਸਾਚਾ ੨੪੨ ਆਜੰਦੂ ਮਥਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਰੈ ___੩੦੫ 
ਉਹ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤੁ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ੨8੩ ` ਨੂਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੋਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ _੩੦੬ 
ਉਸੇ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ੨੪੫ ਮਿ ਹਰਿ ਰੈਗ ਰੈਗੋ ਕਿਰ 

੧ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਜਾਨਿਆ _ ੨੪੬ ਨ ੍ ਬਹੈ ਵਾ ਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ _੩੦੯ 
ਰੰ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਕਿ ਚੜਾਵਉ ਕੋਪ 4 ਜਿਖਿਆ ਜੈ ਭੈਂਗਾ ਇਕ 

| ਸੇਵਾ ਏਕ ਨ ਜਾਨਸਿ ਅਵਰੇ ੨੫੩ 
(| ਹਨੁ ਕਰਿ ਮਰੈ ਨ ਲੋਖੈ ਪਾਵੈ ੨੫੫ __ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ 
(0 ਹਉਸੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ _ ੨੫੭ ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ੩੧੧ 
। ਪ੍ਰਥਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲੈ ਘਰਿ ਆਇਆ __ ੨੫੯ ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ੩੧੪ 
ਮੂ ਬੋਲਹਿ ਸਾਚੁ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ੨੬੧ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੩ 

ਉ ਰਾਮਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਰਾਪੈ ਜਾ.ਕਾ ੨੬੩ ਸਾ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ੩੧੬ 

00 ਜਿਉ ਗਾਈ ਕਉ ਗੋਇਲੀ ਰਾਖਹਿ ੨੬੪ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ __ ੩੧੮ 
$ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿ ਲੋਂ ੨੬੬ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ੩੨੦ 

0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਾਇਆ ਸਰੁ ਸਬਲੁ ਵਰਤੈ ਜੀਉ __ ੩੨੨ 
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ੨੬੮ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ___ ੩੨੪ 
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ਜੋ ਅਲ ਜਾ ਅਲ ਅਲ ਕਲ ਕਲਾਂ 

ਕੱਦ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ 

ਪਿਆ ਆਂ ਕਦ ਕਪ ਕਲ ਕਹਾ ਕਾ 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ੩੨੬ 
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ _੩੨੮ 

ਪਤਿਤ ਅਸੈਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ __੩੩੨ 

ਜਪਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ੩੩੨ 

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ __ ੩੩੪ 

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ੩੩੬ 

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫ 

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ੩੮੨ 

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ੫੨੫ 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ੫੪੩ 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ੬੦੨ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ 

(ਕਬੀਰ ਜੀਉ) 
ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੂ ਪਾਇਆ ੬੨੯ 

ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ _ ੬੩੦ 

ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ _ ੬੩੨ 

ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ੬੩੩ 

ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ੍ਹਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ੬੩੪ 

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ _ ੬੩੫ 

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ _ ੬੩੭ 

ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ _ ੬੩੮ 

ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ __੬੩੯ 
ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ੬੪੦ 

ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ੬੪੧ 

ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ੬੪੨ 
ਅਸਥਾਵਰ ਜੌਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ੬੪੩ 

ਐਸੋ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ੬੪੪ 
ਜਿਉ ਜਲ ਛੋਡਿ ਬਾਹਰਿ ਭਇਓ ਮੀਨਾ ੬੪੬ - 

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ੬੪੮ 

ਜਮ ਤੇ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ੬੪੯ 
ਪਿੰਡਿ ਮੂਐ ਜੀਉ ਕਿਹ ਘਰਿ ਜਾਤਾ _੬੫੧ 
ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਲਿ ੬੫੩ 

ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਸਿਆ __੬੫੪ 
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| “ਗਉੜੀ ਰਾਗੁ” ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਗੁ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 
ਹੂ ਗਉੜੀ ਰਾਗੁ ਇਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੈਗੀਤ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ (ਖਾ: ਟ੍ਰੈ: ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਅੰਤ; ਜਿਥੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੇਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 

&ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਹਉ 

0 “ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੁ “ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ” (ਰਾਗ ਮਾਲਾ) ਸਿਰੀ 

ਮਹ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪਰਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗਉੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਿਚ : ਜਿਹਾ ਕੁ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦਾ ਮਤ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਮਾਲਵ 

ਹ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। 

ਰੰ “ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਮੱਤ ਵਿਚ : “ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ।” 
ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਤ ਮੱਤ ਵਿਚ : ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕੁ ਜੈਜਾਵੈਤੀ, ਆਸਾਵਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਰਠ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰੀ 
(6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਦੇ ਮੇਲ : 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ, ਗਉੜੀ ਮਾਲਵਾ, ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ, ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ, ਗਉੜੀ ਮਾਝ, 

(ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਆਦਿਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਵਿਚ ਚੇਤੀ ਗਉੜੀ ਹੈ। 

0੧ ਸੈਗੀਤ ਵੇਤਾ ਗਉੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਗਿਣ ਕੇ 

ਮੂ ਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੂਜਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ 
0 ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਕਫ਼ੀ ਆਪਣੇ “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ' ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 
$ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 
0 ਸ੍ਹੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ : ੍ 
(8 ਗਉੜੀ ਰਾਗਿ ਸੁਲਖਣੀ, ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਇ ॥ /ਗਉਂੜਾਂ ਕਾਂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ 253) 

। ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਗੀਤ ਰਤਨਾਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਗੀਤਾਂ (ਸੁਧਾ ਗੀਤ, ਭਿੰਨਾ ਗੀਤ, 

# ਗਉੜੀ ਗੀਤ, ਬੈਸਰਾ ਗੀਤ, ਸਧਾਰਣੀ ਗੀਤ) ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਗਉੜੀ ਗੀਤ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ: ਇਕ ਗਉੜੀ ਦੂਜਾ ਔਹਾਟੀ। ਗਊੜੀ ਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਇਉ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 

ਿ ਜਿਥੈ ਰਾਗੁ ਦੇ ਸੁਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਮੰਦਰ, ਮਧਯ, ਤਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਕੰਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਖੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਹਉ ਭਾਂਵਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੌੜਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
8 ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਗਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਸਿਰਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 

0 ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 

ਨ ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ॥ (ਰਾਗ ਮਾਲਾ) 

1 ਅੰਸ ਨਯਾਸ ਇਸ ਦਾ ਖਰਜ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਵਰਜਿਤ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਆਰੋਹੀ ਵਿਚ ਸੈਪੂਰਨ ਹੈ । ਮੂਰਛਨਾ ਸਰਬ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 

! ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਸੁਰ ਗੁਰੂ ਖਰਜ ਹੈ, ਬਾਦੀ ਧੈਵਤ ਹੈ, ਸੈਬਾਦੀ ਗੀਧਾਰ ਹੈ, ਅਨਬਾਦੀ ਖਰਜ ਹੈ, ਔੜਵ ਹੈ। 
ਸ. ਗ. ਮ. ਧ. ਨ. ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੈਕੀਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ : 

ਨ (੧) ਸ਼ੁਧ ਗੌਰੀ। (੨) ਜੈਤੀ ਗੌਰੀ, ਮੌਸਮ ਸ਼ਿਸੁਰ ਰੁਤ, ਵੇਲਾ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਗਾਂਵੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਆਸਾਵਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੋਰਠ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਸੁਰ ਇਹ ਹੈ : ਖਰਜ ਸੁਰ, ਰਿਖਭ ਸਕਾਰੀ, ਮਧਮ ਕੋਮਲ, 

% ਸੈਵਤ ਸਕਾਰੀ, ਨਿਖਾਦ ਤੀਬਰ, ਰੀਧਾਰ ਤੀਬਰ, ਪੋਚ ਕਰ ਲੱਲਚਾਂ ਨ ਮੰਗ ਭਧੇ ਤਾਸ ਕਰਮਨ ਵਿਚ ਲਹ ਇਿਜਗ 
8 ਨ 
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2 ਕੱ ਹੈ ( <॥ ( ਕਿ ੧ ਓਂ 0 ਊਂ 5 ਵੱ ਮ੍ ਧਾ ੧ ਕਰ ੬ ੩ ਨ 
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੨੯੬੦੩੦੨੦੬ 

੧੨੧੬ 

੨੨੦੨੦੦੦੦੬੧੦੦੦੦੨੦੬ 
ਤਾ, 

੨੯੦੨ 

(੮) 
ਵਾ, ਨ, <<, ਆ, ੧੨=., 

ਦਾ ਕਾ, ਦਾ ਰਲਾ ਅਲ ਕਾ ਅਨ 

00 
ਗੌਰੀ ਦਾਦੁਰ ਸੁਰ ਤੇ ਸੋਧੀ। (1 
ਖੋੜਸ ਬਰਖ ਗੌਰ ਤਨ ਅਦਭੁਤ, ਪਟ ਬਹੁ ਰੈਗ ਸਮੋਧੀ। (0 
ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਹਿ ਜਹਿੰ ਖਾੜਵ ਸੁਰ, ਅਰ ਬਸੰਤ ਮੁਦਾ ਸੋਂ'। 
ਘਰੀ ਚਾਰ ਰਹਿਤੇ ਦਿਨ ਗਾਵੋ, ਪਾਂਚ ਤਾਨ ਮਿਲ ਤਾ ਸੋਂ। ਨ 
ਸੁਰ ਬ੍ਰਿਸਾਮ ਅਰ ਘਨਤਕਾਰ” ਸੋ ਅਲਾਪਤ ਸਾਥ ਮਿਲਾਏ। ਨ 
ਬਜਾਨ” ਅਲਾਪਤ" ਸੋਧ ਸਭਨ ਬਿਧਿ ਪਾਂਚ ਤਾਨ ਏ ਪਾਏ। 0 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸੋਂ ਪਰਜ ਮਿਲਾਈ ਤਬ ਗੌਰ ਸੁਰ ਜਾਨੀ । ੧ 
ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਉ' ਤਰੌਨੀ ਭਾਖੈਂ ਅਰ ਪੂਰਬੀ ਬਖਾਨੀ। ਹੱ 
ਔਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁ ਜੈਪਤ ਤੀਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਨੀ। 0 ਨ ਕੇ ਰਿ ਤੋ । ਰੂਪ ਰੇਖ ਸੁਰ ਅੰਬਰ ਮੁਦਰਾ ਖੋੜਸ ਬਰਖ ਬਖਾਨੀ। 00 

ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ : ੧. ਤਰੌਨੀ ਤੇ ੨. ਪੂਰਬੀ; ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ, ਨ 
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ, ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ, ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ, ਗਉੜੀ ਮਾਲਵਾ, ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਆਦਿ ਗੌੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ । 
ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਪਰ ਨਾਉਂ' ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਗਉੜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੁ ਦੀਪਕੀ; ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕੀ ਰਾਗਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗਉੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭੇ ਗਉੜੀਆਂ ਜਾਨਣੀਆਂ । ( 

(ਬਾਣਨੈ ਭਰਾ) 
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ. ਸੈਥਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ । ਰ੍ ਮਹ 

“ਲੇਖਕ” ਜਿ 

੨੦੨੦੬੦੬੦੨੦੦੨੦੨੬ ਦਾ, 

ਕਿ ਦਾ 

੧੨੦੬ 
ਰਾ, 
ਧੀ 

੧੨੦੦੧੦੨੦੦੦੨੬ 
੩ 

ਦਾ ੬. ੧੦੧੬੧੬੧੧੯੬੬੧੦੬੧੧੭੨੧੧੭੨੧੧੦੩੫੧੦੨੯੭੭੩੧੭੭੩੧੭੭੩੧੭੦੩੭੦੩੫੧੩੧੨੩੧੭੨੨੯੧੭੨੨੯੧੦੨੯੧੦੨੯੭੦੨੬੧੦੨੧੦੨੯੦੨੪੨੪੨੪੨੧੨੨੦੨੦੨੪੨%੨੧੨%੨%੨੨੨੦੨੨੨੨੪੦੨੨੨੨੩੪੩੬ ੪ 6੨੩ ੧੨੧0੭੨੦੨੦੨੦੬6=6=੮ਵ6ਣ6ਣ੦ਣ੦੦<੦ਣ6ਣ੦ਣ੯ਟ੯੬੦੬੦੦੦੯੬੦੬੦੬੧੦੦੬੦ਟ6੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬੦੨੦੩੦੨੪ 51 222੨ ੧੩ 
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1 ੨੯੦੯੨੪੬%੧੨੬% ੫ ਆਂ 

੨੩ ਨ ਆਂ ਜਾ 
(2 

ਸੈਹਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਥ ਜੀ (੯) ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧-ਪੰਨਾ $੫% 
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ਅੱਗ, ਤਾਂਘ। ਭਖੈ--ਭਖਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਨਾਲਿ- ਰੰ 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਭਉ ਘੜੀਐ-ਭਉ ਰੂਪ ਘਾੜਤ ਨ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੈ 
ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਿ-ਸਵਾਰ ਕੇ। ਘਾੜਤ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੂਰ 
ਘਾੜਤ। ਕਚੁ-ਹੋਛੀ, ਬੇ-ਰਸੀ। ਨਿਕਚ-ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਛੀ। ਨੂ 

ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਸਚਾ-ਸਾਂਚਾ, ਕਲਬੂਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਢਾਲੀ ਨੂੰ 
ਰ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ-ਸੱਟ, ਚੋਟ, ਉੱਦਮ। ਅੰਧਾ-ਅੰਨ੍ਹਾ, ਗਿਆਨ- ; 

੧ਉਂ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੀ ਨਿਜੀ ਲਉ ਨੀ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੇਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੈਸਾਰਕ ਚਾਉ । ਸਹਸ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ । ਪਵੈ ਨ ਤਾਉ-ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 

ਅਰਥ : ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਮਨ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਉ-ਹਵਾ ਵਰਗਾ। ਨ 

ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ _₹ਉ ਦੁਆਉ-ਵਿਅਰਥ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ। ਮੀ 
ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਅਰਲ : 

ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, _ਪ੍ਰ:__ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਜੋ ਜੋਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਗੌਰਵਤਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 0 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਵੇ ? ਹੀ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ 

੨. ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੁ ॥ ਵਿਚ ਉਸ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
੩. ਸਿਰਿ ਧਰਿ ਚਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ॥ ਜਨ ,ਉਮੰਦਤ ਡੀ ਨੀਰ ਬਗਰਪਰ ਉਹ ਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। & 
੪. ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਮੂ 
੫. ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਹਨ; ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? 
੬. ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਊ: ੨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਵਿਚ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰ 
੭. ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ) ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਮੰ 
੮. ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਮਤ ਦਾ ਹੋਣ $ 
੯. ਭੈ ਬਿਨੁ ਘਾੜਤ ਕਚੁ ਨਿਕਚ ॥ ਕਰਕੇ ਹੌਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਥਨੀ ਮੰ 

੧੦. ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥੨॥ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ; ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੂ 
੧੧. ਬੁਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਲਿੱਧਲਬਾ ਨਹੀਂਹਦੀ] , 
੧੨. ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਤਾਉ ॥ ਮੂ: ਲਿਹ ਜਸ ਜੀ ਕਰੀਏ ਦੀ ਕੇ ਮਰ 

ਦਾ ਉ: ੩. ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੈ 
੧੩. ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ॥ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ 1 
੧੪. ਅੰਧਾ ਅਖਰੁ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੩॥੧॥ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੂੰ 

ਪਦ #ਰਥ : ਭਉ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ, ਭਾਵ ਇਹ ਯਕੀਨ ਡਰ, ਅਦਬ ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਨ 

ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ _ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਭੀ ? ਨ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁਚੁ-ਬਹੁਤ। ਮਨ ਮਤਿ-ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਨ _ਉ: ੪. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਨਦਰ ਨੈ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ। ਹਉਲੀ-ਹੋਛੀ । ਬੋਲੁ-ਹੋਛਾ ਬੋਲ । ਸਿਰਿ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮੈ 
ਉੱਤੇ। ਧਰਿ-ਧਰ ਕੇ। ਚਲੀਐ--ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਭਾਰੁ- ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ।੧। 0 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਭਾਰ। ਨਦਰੀ--ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ _ ਪ੍ਰ: __ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? __ 8 
ਨਾਲ। ਕਰਮੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ । ਭੈ ਬਿਨੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ _ਉ: ੫. (ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋਂ ! ਇਹ ਨਿਹਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਨੂ 
ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਇਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ) ਨੂਹ 
ਕੇ। ਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸਵਾਰਿ-ਸਵਾਰ ਕੇ, ਸਜਾ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨ 
ਬਣਾ ਕੇ। ਤਨਿ- ਵਿਚ। ਅਗਨਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। (0 

੧੨੧੨੦੨੧੨੬੪੨੦੩੬੪੨੯੨੦੨੦੨੨੬੦੦੬੬੦੬੬੯੬੬੦੬੦੬੦੪੬੬੦੯੨੯੨੦੦੯੬੦੬੦੬੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੯੬੦੬੦੨੯੦੯੦੦੪੦੨੦੦੨੧੨੦੦੬ 



_ (੧੦) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧-ਪੰਨਾ ਮਰ 
੨੬੬੬੬੯੬੯੬੯ਟਟ੬6੨੯੦੯੦੦੬੦੨੯੬੦੦੧੨੦੬੬੦੨੦੬੪੬੬੦੬੯੬੬੯੬6੩੬੬ਟ੦੪੬੯੪੨੬੦੦੨੦੨੦੨੬੩ ੨੬੨ 

ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਹੀ 
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰ 

ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਲਾ 
੧੬੦੨੦੦੦੨੯੬੦੬੬੯੦੦੦੬੦ 

੬. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈ 
ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੈਵਾਰ 

੧੨ 

ਟੇ 
ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ __ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੋਨਾ ਢਲ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਨੂਰ 

ਸ੍ਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ _ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋਥਾ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰੰ 
0 ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਪਦੇਸ਼-ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਰਿ 
੍ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਲਾਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਬਰ ਨਾਪ ਮਦਰ ਅਹਿਲ ਜੀ ਜਤ ਜਨ. 
(6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨ 
ਿ ਉ: ੭. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ, ਅਦਬ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ _ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ 1 ਹੀ 
ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ & 

੮. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ) ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ _ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨ 0 
ਹਰ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਭੂ ਸਾਡੇ _ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, 10 
ਹਸ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂਘ ਦਿਨ _ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰਕ ਮੂ 
੍ ਦੂਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਰ । 

[`_ ੧੦. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸਸੱਚੇ __”' ਝੌਰਿੰ ਘੱਰੇ ਘਰਿ ਡਰੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਜਾਇ॥ 
ਨ ਵਿਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਡਰਿ ਡਰੁ ਪਾਇ॥ ॥ 

ਮਹ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ __੨. ਤੁੱਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ॥ 
(ਰੰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ-ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ __ ੪. ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਿ 
1 ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।੨॥ ੫. ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰੁ ਹੋਵੈ ਹੋਰੁ ॥ । 

ਹੀ ਬਲ ਦੀ ਹੀ ਰਗਣ ਮਲ ਵਿ ੱਗੀ ੬. ਡਰਿ ਡਰਿ ਡਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 
ਦਮ ਛ  ਬਦਾਰਬ ਦਾ ਖਾਦਾ 2, ਨਾਂ ਜੀਉ ਮਰੋਂ ਨ ਡੂਥੈ ਤਰੈ॥ 

ਹੂ ਦਾਲ ਦਾਦ ਜਦ ਰਾਵ ਉਨ ਦਦਰ' ਜਿਨਿ ਕਿ ਕੀਆ ਬਿਗ ਕਰੈ॥ 
ਹੀ ਰਹਿਤ! ਨ ੯. ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ॥ ਹਉ 
0 ੧੨. ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਭੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭੀ _ ੧੦. ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ । 
ਰੰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ। ੧੧. ਹੈਸੁ ਹੇਤੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥ ਹੀ 
ਹੂ _ ੧੩. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ _ ੧੨. ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਭੂਖ ਬਹੁਤੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥ । 
੍ ਬੇ-ਅਰਥ ਤੇ ਬੇ-ਥਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੧੩. ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥ । 
]ੰ _”8- ਉਸ ਦਾ (ਅਖਰ) ਉਪਦੇਸ਼ (ਅੰਧਾ) ਅਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਹੈ, ੫੪. ਵਿਣੁ ਖਾਧੇ ਮਰਿ ਹੋਹਿ ਗਵਾਰ ॥੩॥ ॥ 

ਸਾ ਪਿ ੧੫. ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ॥ 
0 ਨੀ ਰਾ ੧੬. ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥ ਮਰ ਇਹ ਭਾਵਾਰਥ : ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ੧੭. ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੈਤ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ । 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦਾ, ਸੈਸਾਰਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ 
। ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਦਿ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, __੯- ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਬਿਖਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨॥ ਨ 
ਮਹ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬੀ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਡਰਿ-ਡਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ, ਅਦਬ ਵਿਚ ਨੂੰ 
(ਕੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ __ ਰਿਹਾਂ । ਘਰੁ--ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਘਰ ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ। ਘਰਿ- ਨੂੰ 
(ਅਜਿਹੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਡਰੁ ਪਾਇ-ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਨ 
66 ਜਾਇ--ਥਾਂ। ਰਜਾਇ=ਹੁਕਮ, ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋਰ--ਰੌਲਾ, ਘਬਰਾਹਟ। ਿ 
0 ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ (ਹੌਲੇ) ਥੋਥੇ ਜੀਉ--ਜੀਵਾਤਮਾ। .ਜਿਨਿ-ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ। ਕਿਛੁ-ਜਗਤ ਰੰ 
ਵੀ ਰਚਨਾ। ਹੈਸੁ-ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੇਤੁ-ਮੋਹ। ਨੂ 
ਭੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਤੋਂ' ਅਸਮਾਨੁ-ਸ੍ਰੈਮਾਨ, ਹੈਕਾਰ। ਭੂਖ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਨੈ ਸਾਨੁ-ਨੈ-ਨਦੀ, 
(0 6 ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। 

ਯ ਪਾ ਕਲਾ ਲਾ ਕਾ ਦਲ 
੮੧੨੨੦੦੦੬੫੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੧ 

ਸਾਨੁ-ਸਮਾਨ, ਨਦੀ ਵਾਂਗ। 
ਨ ੧੦ 4. 4... ੨ ਲ. &. , ੩੦੨ 4. ੩੩੦ 4, “੨੩੦ ੨੩੦ 4. “੩੩੦ 4. ੩੨4. ਕਲ ੬੪੬੯੬੯੨੯੬੯੬੬੦੬੯੬੬੯੨੦੨੦੬੩੦੮੦੨੦੬੦੨੦੬੦੦ਟ੪੬੦ਟ੨੦੨੨੦੨੦੨੯੦੦੨੦੦੬% 

? 
੨੦੬੧ 

੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੯੬੧ 



੨੪ 

ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹੰਹੇਬ ਜੰ (੧੧) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧-ਪਨਨਾ ੧੫੧ 
੧੨੦੨੦੨੨੪੨੦੬੯੦੦੨੦੬੬੨੬੦੬੦੨੯੬੨੬੪੬੪੬੦੦੨੬੪੨੦੬੦੨੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੯੦੧੬੦੨੦੦੨੦੦੦੬੬੧੬੦੯੪੬੧੦੦੨੦੦੨੦੫੦੨ ੨੩੮) 

0 ਅਰਥ : ਭਾਵ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਆ 

& ਪ੍ਰ: ਜਮਾਂ ਦਾ ਬਿਖਮ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ? ਵਸਦੀ ਹੈ। ਨ 
0 ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ (ਘਰੁ) ਹਿਰਦੇ _ ੫: __ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੈ? __ 
( ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ _ ਉੰ:੧੩ੇ. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਾਣ- (0 

(6 ਹੀਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਡਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 
(8 ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਡਰ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੂ 
| ਪ੍ਰ: ਡਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ, ਹੀ 

(0 ਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਦੱਸੋ, ਉਹ ਡਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। __ ਨ 
ਹਉ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ___ ”8- ਪਰ: ਜੋ ਗਵਾਰ, ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹ੍ 
ਹੀ ਸਿ ਕੰ ਨਲ ਚਲ ਕਦ ਸਾਜੀ ਭਰ ਨਿਜ ਜਨ 
ਉਪ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬੀ-ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ੧੫. ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ! ਤੇਰੇ ਡਰ (ਅਦਬ) ਹਰ ਹਰ 

% ੬. ਕੋ ਹੈ ੩ 2 ਤੇੜ ਕਿਸੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨ $; ਉ: ੩. ਇਕੋ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ! ਤੌਥੋਂ ਜਿ ਦਲ ਕੋ ਰੀ 
ਹੱ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱ ਹਲ ਹੂ ਹਰਾ ਉਰ ਸਿ ਨ 
06 ੪. ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 
( ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਾ ਸਾਥੀ (ਸਹਾਇਕ) ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ॥ 
ਿ ਅਗਰ ਜਦ ੜੀ ਤਣੇ ਵਿਚੇ ਲਗਾਈ ੧੬. ਪਰ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ 

ਰੱਖ ਤੂੰਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ'। & । ਤੁ ( 
ਲੂ. ਰਿ ੧੭. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ 
ਨੂ! _ ਕਿਉ ਜੀ..ਹਣ "ਹੇ ਨੀ ਚਲ ਥੋਈੀ ਛਕ ਨਹੀ ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੈਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨ ਨ 4. ਐ.ਇਿਜਿਧ ਨਨ ਜਗਾ ਸੇ ਮਾ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਧਨ-ਮਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ 0 == ੩ ਨ ੩ 1 ੨੩ ਰੰ ਦੁ 1 
( ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ( 

ਨ ਡਰੀਏ ਭੀ । ਹੋਇ ਨਿਹ ਨ 
। ਵੀ ਰ੍ ੧੮. ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਵੀਚਾਰਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ 
( ੨ “੩ % 

| “ ਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨ ਪੈਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਦ ਹੈ, 
੍ (ਰਿ ਰ੍ 6 ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰ 
0 ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੪।੨। ( 
0 ਪ੍ਰ: __ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਅਦਬ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਇਤ ਨ 
ਮਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਭਾਫਾਰਥ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ, ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਨੂੰ 

[ ਹਾ ॥ ਪਿ ਕਾ 0 
ਹਉ: ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨਾ ਮਰਦਾ _ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਮੂ 
ਮਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੈ, _ ਜਾਂਦਾ । ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ- 
( ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਰੱਬੀ- ਹੀ 

0 ਕੀ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੂ 

ਇੰ ੮. ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂ 
ਨ (ਜਗਤ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। _ਜੈਂ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ $ 
0 ੯. ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ _ੱਭੋਂ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੀ 
8 ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬੀ-ਡਰ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਸਾ, ਬਨਾ ਦੀ 
($ ੧੦. ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ (0 

ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੨। ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮੂ 

ਮੂ ਦਰ ਰੱ 1 ਰਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਮੰ (6 ਪ੍ਰ: ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਦੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ 
। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ? ਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮੰ 

(੧ ਉ:੧੧. ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬੀ-ਡਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 
੍ ਵਿਚ (ਹੰਸੁ) ਹਿੰਸਾ ਹੈ, (ਹੇਤੁ) ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
੍ ਅੰਦਰ-- ੧. ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੈਤੋਖੁ ॥ ਹੀ 

|| _੧੨.ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। __੨. ਰਗ ਮਹ 
੯੨੧੬੪ (੩੯੬2੯੨੬੦੦੨੬੯੬6੬੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦=6=੯੬੦=੦੬੧੨੦੨੯੨੧੦੯੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੦੨੦੬੦੬੦੨੨ 

੧੨੧੩੦੨੪੨੯੨੦੨੬੯੨੯੨੪੨੪੬੯੨੩% ਘਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜਾਂ (੧੨) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ $-ਪਨਾ ੧੫੧-੫੨ 

੭, 

ਓਰ 4੨੨੬੦੮੧੬੨੬੦੨੪੨੦੦੨੬੨੬੦੬੬੬੦੨੬੦੨੬੯੬੦੬੬੧੩੬੦੦੪੦੬੦੬੦੬੦੦੬੪੪੦੬੦੨੬੦੦੪੬੦੪੬੦੬੦੬੦੦੬੬੦੬੦੦੬੪੦੬੬੦੨੬੪ 

( _੩. ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਨੂੰ 
੪. ਤਉ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਉਪਰਾਮਤਾ ਰੱਖੋ; ਸਤਿ ਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ 

ਹੂ ੫. ਸਰਮ ਸੁਰਤਿ ਦੁਇ ਸਸੁਰ ਭਏ ॥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

0 _੬. ਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥ ____ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੀ 
0) _੭. ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗੁ ਵੀਆਹੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥ ੧. ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥ ਹੀ 
ਹੈ ੮. ਸਚੁ ਸੈਤਤਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਗੁ ॥੩॥੩॥ ੨. ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਧਿ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥ | 
(6 ਪਦ ਅਰਥ :ਮਤਿ-ਉੱਚੀ ਮਤਿ। ਸਤੁ-ਦਾਨ, ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ __ ਤੈਂ. ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ 

| ਸੇਵਾ। ਵਿਸੇਖੁ-ਉਚੇਚਾ। ਕਰਿ-ਕਰੇ, ਬਣਾਏ। ਕਹਣਾ ਹੈ-ਰਤਾ __ ੪. ਬੁੱਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ ਲੂ 
(8 ਮਾਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਉ--ਤੇਰੀ। ਸਰਮ--ਮਿਹਨਤ, ਉੱਦਮ । ੫. ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ ॥ ( 

ਹੂ ਦਇ-ਦੋਵੈਂ (ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ)। ਸਸੁਰ-ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ੬. ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 
0 ਸੱਸ। ਕਰਣੀ-ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਾਮਣਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਮਨ-ਹੇ ੭, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥ ਮੰ 

(0 ਮਨ! ਕਰਿ ਲਏ-ਜੀਵ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਹਾ-ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦੂ ਬੂਝੂ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੁਆ ਰੈ ਕਉਣੁ ॥ (0 ਨ ਸੈਂਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੂਰਤ । _ਸੈਜੋਗ--ਮਿਲਾਪ, ਸਤ _ਸੈਗ। ੯. ਮਈ ਸੁਰਤਿ ਰਗ ਕਾ ਨ 
ਹੀ ਵਿਜੋਗੁ--ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਨਿਰਮੋਹਤਾ। ਸੈਤਤਿ- ਦਹ = ਆ ਰੀ ਹਉ 
0& ਸੈ ਜੋਗ-- | “ ₹੬ ਦੂ , ਦਖਣਹਾਰੁ 10 

ਉਤ ਮਲ ੧੧. ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਤਟਿ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥ ਮੂ 
ਹੈ. % ਇਨ ਪਤੱਖਅਬਾਗ ਤੋਂ ਚੰਬਾ ਕੋਈਪਲੰਮ ਖਤ ਹਰ _ ₹4- ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘੁਣ ਹੀ ਸਾਹੀ॥ _“ ਨ 
ਮਹ ਐਪ ਵਰਤ ਵਜਰਾ ਜਵਮਠੇਖ ਦਾ ਰਾ ੧੩. ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 1 0 ਪ੍ਰਵਾਰ ਹ । ੨੬ ॥ 
| ਉ: ੧. ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ (ਮਤਿ) ਸਿਖਿਆ ਸਹੀ ਮਾਤਾ ੧੪. ਭੀਤਰਿ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥ ਕੰ 

ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ੧੫. ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥ 0 
੨. ਜੋ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ _ ੧੬. ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ (1 

ਭਰਾ ਹਨ।੧। ੍ ੧੭. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਮਿ 
(੧ ੨. ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ੧੮. ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥ __ ਨੂੰ 
ਹਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿ ਸਿ ਸਨ 0 

ਆਈ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁ-ਉਹ ਹਉ 

ਲੇ ਮਨੁੱਖ । ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ--ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ 0 ਤੇ ਹੋ ੯੨੪ 01 ਵੈ ੬! ਸਾ 1 ਰੀ ਨ 

ਨ ਗਲ ਨਗ ਜੀ ਬਹਾਰ ਸਹਰ ਅਨ ਜੀਹਸ ..__ -ਵਾਲਾਂ। ਸੁਨਤਾ--ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਉਣੈ ਕਾ-ਹਵਾ ਦਾ। 
ੂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸੱਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸੱਸ ਹਨ। ਚਪਲ--ਇਕ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ--ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ, ਨ ਮਹ ੬. ਹੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਨਲ; ਰਿ ਆਦਿਲ ਤੱ ਕੀ ਰੱ ਰੇ ਮਹ 4 ਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਦੁਆਰੁ-ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
(0 ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਬ ਰਹਿਣ ਵਿ ਸ਼ ਵਣ ਹੈ।੨ ਨ ਗਿਆਨੀ-ਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ! ਬੁਝੁ-ਸਮਝ ਲੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ- [1 
| __ 2. ਜੈ ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਿ ਸੰਗ ਦੀ (੭ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਗੀਰ। ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ-ਸੁਆਸਚੱਲ ਮੈ 0 ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਹੀ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਹਾ 9 ਰਣ. ਅਪ" ਵਿ 0 ਰਾਇਆ ਇਨ | ਮੂਆ ਕਉਣੁ-ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਸੁਰਤਿ-ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ (0 
(0 ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਿੱਚ । ਬਾਦੁ-ਝਗੜਾ । ਓਹੁ--ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਜੈ ਕਾਰਣਿ- ਨ 
੍ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗ <_੨ ਜਿਸ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ਾਤਿਰ । ਤਟਿ-ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ । ਤਟਿ ਤੀਰਥ-- ਨੂੰ 
ਹਉ __ £- ਜੋ ਸੱਚ ਸ਼ੂਰੂਪਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਏਹੀ ਸੈਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਬਾਦੁ-ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ। ਹਉਮੈਂ, ਨੂੰ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਏਹੀ ਅਸਲ ਸੈਬੰਧੀ _ਵਾਤਮਾ। ਬਲਾਇ-ਮਮਤਾ ਰੁਪ ਚੁੜੇਲ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰ ਨੇ। ਨੂੰ 
। ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਦਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਤਾ-ਜੰਮਦਾ। 

0 ਵਾਲ ਹਨ ।੩।੩ ਉਲਾਨਕਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੂ 0 ਵਾ = 

(੨੧ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ' ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ _ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਓ, ਸੈਤੋਖ ਅਤੇ ਸੱਚ __ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ 8 
ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ' ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੈਕੋਚ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੰ 
ਨ ਰੁ ਰਹ 

੭ 
੨ 

(ਆ ਪਰ 
੧ ੧, ਲਾ ੧, ਲਾ ਲਾ ੦ ਲਨ 4“ ਰਾ, (ਕਲ " <, ਕਲਾ ਲਾ ਲਾ ਖਾਕ, ੫, 4 ਗਾ ਅਗਲਾ ਰਾ, ੨੦ ਕਲਾ, ਲਾਂ ਕਲ ਕਲ ਲਾ ਕਲਾ ਦਾ ੧0੨੧9੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦ਵ੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦=੨੧੨੦੨੦੦੯੨੦੦੬੦੬੯੬੦੬੨੦੨੬੦੬੦੨੯੦੦੯੨੦੦੦੨੦੦੪੦੬੪੬੦੬੬੦੬੦੦੦੨੦੬੦੪੦੦੨੨% ਰਾ ਰਲਾ ਅਣ ਅਲ ਕਾਂ (੨੬ ਅਲ ੧) ੫ ਪਤ ਨ 
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੧੪.ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਲੋਂ 

ਉੱਕੇ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦੇ 
ਜੀਅ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ॥੩॥ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਵਿਚ ਭੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ? 
ਉ: ੧੫. ਹਾਂ , ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਬਸ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਮਰਨ 

ਰ੍ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਤੱਕੇਂਗਾ ਕਿ ਹੈਂ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਮਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਅਵਿੱਦਿਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। 

੧੬. ਪਰ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ), ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੧੭. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! 
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦੇਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੧੮.(ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ) ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਪਿਆ ।੪।੪। 

ਭਾਫਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਦ-ਪਾਠੀ 
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ 
ਭੈਗਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ 

ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਸੋਚਣ ਆਦਿ ਕਿਆ 

ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਦਸ ਤੂੰ ਕਿਸ 
ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪੌਣ ਆਦਿ ਤੱਤ ਤਾਂ ਰਲ ਗਏ ਤੱਤਾਂ 
ਵਿਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਹੈਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮੀ 
ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਜ਼ਰ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 
ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਈਵਾਲ 
ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਇਹ ਇਕ ਆਪਣਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ 
ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਬੰਦ 
ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਸ਼ ਵਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ 
ਕੁਨਾਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, 
ਚੌਦ ਦਿਸਣੌ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਮਰ ਗਿਆ 

ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੁਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਰਿਆ 
ਹੈ। ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 
ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੰਦ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਨਹੀਂ 
੧੨੧੦੬੦੦੦੨੦੬੦੦੨੦੬੦੬੦ਟ6੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ ਹਾਲ ਲਾ ਖਾ ਖਾ 
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ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਘੜੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਛੱਪੜ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਹੈ 
ਮਰਦੇ ਹਨ। । 

ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਜੀਉਂਦੇ &) 
ਜੀਅ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਨਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਹ 
ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾ ;$ 
ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਆਪਾ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਨੂੰ; 
ਤਦ ਰੂਪ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤ ਨੰ 
ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹੁ ਹੈ 
ਅਲਪ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਲ ਸੁਖ ਭੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੂ 
ਹਨ, ਇਸ ਵਲੋਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਇਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮੂ 
ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ, ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਚੱਲਤਾ ਹੈ। ਨ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ ਉ 
੧. ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਬੁਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ ਹੀ 
੨. ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਹੀ 
੩. ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਹੂ 

੪. ਤੂੰ ਸਮਝਾਵਹਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੧॥ ਨ 
੫. ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਚਲੈ ਮੈ ਨਾਲਿ ॥ 

੬. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਸਭ ਕਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂੰ 
੭. ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ॥ ਲੂ 
੮. ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ ॥ | 

`੯. ਕਮੁ ਕੋਧੁ ਜੀਅ ਮਹਿ ਚੋਟ ॥ (4 
੧੦. ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲੇ ਮਨਿ ਖੋਟ ॥੨॥ ੍ 
੧੧. ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ॥ ਮੀ 
੧੨. ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖ ॥ ॥ 
੧੩. ਜਲ ਪੁਰਾਇਨਿ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ ॥ ੍ 
੧੪. ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ ॥੩॥ ਨ 
੧੫. ਹੁਕਮਿ ਸੈਜੋਗੀ ਗੜਿ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ ਹੀ 
੧੬. ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਨ 
੧੭. ਆਪਿ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ॥ ੍ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥ ਨ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ। । 

ਬੂਝੈ--ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਪੋਟ-ਪੰਡ। ਬਾਧੀ--ਬੱਝੀ ਹੋਈ, ਜਕੜੀ ਹੋਈ। ਨ 
ਬੀਜ ਕੀ_ਪੋਟ-ਬੀਜ ਦੀ ਪੋਟਲੀ। ਜੀਅ ਮਹਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਮੂ 
ਚਲੈ-ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੀਖ--ਪਰਖ, ਪਛਾਣ। 6 

੧੬੧ ਪੁਰਾਇਨਿ-ਚੁਪੱਤੀ, ਜਲ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਘਾਹ। ਰਸ ਕਮਲ-- ਜਲ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ। ਰਸ ਈਖ-ਈਖ 

ਰਸ, ਰੀਨੇ ਦਾ ਰਸ। ਹੁਕਮਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ। ਸੰਜੋਗੀ- ਨੂੰ 
ਸੈਜੋਗ ਅਨੁਸਾਰ। ਦਸ ਦੁਆਰ ਗੜਿ-ਦਸਾਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ $ 
ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ। ਪੰਚ-ਸੰਤ। ਤੁਲੈ-ਤੁਲਦਾ ਹੈ, ਵਣਜੀਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਨਾਮਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ। । 

(] ਨ ਮੀ ਦੱ ਵਿ ੨੩੬ 
੨੯੬੦੬੯੨੯੬੪੬੯੦੦੬੯੦੦੬੦੬੪੬6੨੦੬੯੨੦੬੯੦੦੯੦੦੨੦੨੩% 
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੧੫) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੧੫੨ 
(੬੯੬(੬(੨(੬(੬੯੨6੪੬6੬੯੬=੯੬(੬/੬੪੬੩੦੬6੨੯੬(੬੬੯੬੩੯੩੯=6=੨੬੬੬੦੬੦੬੪੬੪੬੨੯੬6੬੪੯੬੩੦੬੯੬(੬(੬(੬੪੬੦੬੯੬੯੬੩੯੨੯੬੯੬੬੦੨੬੦੨੬੦੨੦੦੨੬੦੨੬੦੨੬੦ 

0 ਅਰਥਾਂ : ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ 

ਰੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੀ 
0 ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: ਉਹ ਜਦ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ੬ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇ' ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਨ 
&੍ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ _ਉਂ:੧੩. ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
( ਦਬ 2੩ ੦ ਰਿ ੯੪੬ ੨. ਦੇ % 0 

0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਭ-ਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਸਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਉੱਤੇ ਚੁਪੱਤੀ ਅਤੇ ਮੂ 
10 ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ “ਤੇ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। । 
6 ੨. ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ੧੪. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੰ 
ਨਹ &=- । ਗਲ. ਅਰ. ਕਅ ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿ . ਨ. ੪ = ਉ% 

08 ੩. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਨੇ ਦੀ ਰਹੁ ਮਿੱਠੀ ਨ 
( ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੀ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।੩। ਿ 
। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ੧੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ੧ 
( ਹਨ। ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ (ਕਿਲ੍ਹਾ) ੧ 
੬ ੩, , ੧ ੮. ਪੇ ॥ 6 ੪. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ `ਸਗੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੍ 
ਮਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿ ਸੈਗ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ੧੬. ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਜੋਤੀ [ਪਰਮਾਤਮਾ] ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੂੰ 
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ਰੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।% ___ ਹੋਏ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ (ਪੰਚ) ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਨ 
6 ਪ੍ਰ: _ਉਸ ਦੇ ਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਰ੍ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ ? & ਪ੍ਰ: ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਰਿ ੍ 
00 ਉ: ੫. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇ' ਇਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉ:੧੭. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁੱਲ ਹੂ 
0 ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਣਜਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨ 
। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰ੍ ੧੮. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨ 
( ੨ ਕਰ . ਿ ॥ 
6 ਪ੍ਰ: ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ? ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਵਾਹਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨ 
ਵਰ ਟ੍ ਇੱ ਘਰ ਵਰ ਕੰ ੩ ਤਾ ੧ 

ਮੰ ਉਂ: ੬. ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੈਵਾਰਣਹਾਰ ਹੈ ।੪।੫। ਮੰ 
] ੧ ਕਲੀ ੧੨੨੪ ਛੇ ਕਾ 

ਹੀ ਅਉ ਭਾਵਾਰਥ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰੀ 
(0 ਜਮਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਰਹ ਸਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨ 

ਵੇ ਯਕੀਨ [ & ੨. 5 | (4 ਲਈਏ, ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਨ 
ਮਿ ੬ ਦੇ ਡੀ ਇਵੇਂ ਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਥਿਰ ਨ 
ਨੂ ਹੈ ਨ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਮੰ 
ਨ ਅਤ ਇ- ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਮੂ 
5 ਰਖ [ਦਾ] ੪ ਰੰ 

ਹੱ ਰੀ ਐਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਮਕਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ 
ਨ ੮. ਹਰ-ਇਕ ਜੀਵ ਲਈ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ _ = ਬਿ ਪਰ ੨ ਨ 
ਹੱ ਇਤ ਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂ 
ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ 3 ਤਿਆ ਹੈ, ਦਹ ਸੈਜਾਰ ੧ੋਦੇ ਨ 
॥ ਚੰਗ ਕੀਤ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸਕ ਰੱ ਵਿਚ ਰਾ ਸੀ ਰੇ ਟੀ ਸਿਘ ੬੦ ਕੂ ਘਾ ਪੂ ( 

ਨ ਰਿ ਮੀ ਛੁਪੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨ 

ਰਿ ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀ, ਵਣਾ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੌਕ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਕਿ 1 

। ੯-੧੦. ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ । 
ਦੇ 01 <-_ ੨. .੧ << ੬੩ ੫ । 

( ਥਾਂ ਕਾਮ, ਕੌਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ॥ ਮਰ 
1 ਉਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨ ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥ ਮਹ 
00) . = 2੬ ਦੁ 2੩. , ।। ੍ ਵਿਚ ਰੀ ਦੀ ਦੀ ਹਨ ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ॥ (4 
1 ਲੋਕ ਹੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਖਣ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਨ? ਕਿਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ 
6 ਉ:੧੧. ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ 8. - ਨ 
0 ਲਾ ਲੋ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥ ਹੱ 
ਹੀ ੬ ੍ ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (0 ੧$ __੧੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦੁ 0 
ਹਰ ਰਹਿੰ ' ਦੇ ੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਇ ॥ 0 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 0 
। ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਮਹ 
(੧ 
੬6੬੪੨ਟ੬੯੨੬੬੪੪੦੬੦੬੯੪੬੪੪੬੬/੬੬੪੬੯੬੯੦੬੪੬੬੬੬੪੬6੨੯੬੬੦੬੦੬੬੦੬੪੬੦੨੦੦੬੪੨੦੨੪੨੪੬੦੬੬੦੬੪੬੦੨੦੦੬੦੩੨% 



ਸਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਲ ਜਨ (੧੬) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ $-ਧਨਾ ੧੫੨੫੩ 
ਵੱ ੧2੦੬੦੨੪ਟ੬੯੬੬੦ਟ੦੬੯੬੬੪੨੪੦੯੬੦੪੬੦੦੨੬੬੬੬੦੬੦੬੦੦੯੨੦੬੯੬੦੦੦੬੦੬੯੬੯੦੦੦੫੦੧੨੦੨੯੬੬੯੦੯੨੦੨੦੨੨੨੬੦ 

0 ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤੋ ਬੈਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਸ਼ਨੌਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 0 

6? ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੨॥ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 'ਬੈਧ ਮੋਖ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਹੂ 
% ___ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁ ॥ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਨ 
2 ੱ ੧੪ ਲੂ ੫ 

0 __ ਸਾਝ ਬਿਹਾਗ ਤਕਹਿ ਆਗਾਸੁ ॥ ਨਾਹ ਕੀ ਤੁ ਮੁਖਿ ਵਾ ਨ 
ਨਰਹਰ ਨਰਹਰ ਹੈ 

& ___ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਹਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥੩॥ 00 ਨ ( 
(8 ੧੩ਜਜੈ ਕੱ ਅਰਥ : ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ- ਨ (8 ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲਿ ਥਾਟੁ ॥ ਜਿਸ ਅਜਕਲ ਬਦ ਰਚ 0 
0 ਕੋਧ ਫੁਟੈ ਬਿਖੁ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨ 
੍ ਕਾਸੀ ਮਧ ਕਦ ਮਾਣੁ ॥ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ (ਵਾਸ਼ਨਾ- ਨੈ 
ਰੰ ਬਿਨੁ ਵਖਰ ਨੂ ਘਝੇ ਰਾਏ 1 ਰਹਿਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।%ਰਹਾਉ। ਮਹ 
& ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥ (ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਪੰਗਤੀਆਂ) : | 
0 ਸਾਧੁ ਮਿਲੈਂ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ॥ ਜਾੜੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ॥ ੍ 

ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥ ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥ ॥ 

0 ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਅਰਥ “ਪਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਥੋਂ 0 
1 ਵਕ << 3 1 ਉਆ ਖਾ ੫. ਦੂ ਮਿ 0 ___ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, (ਵਾਸ਼ਨਾ) ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਨ 
0 ਨ 00 

0! ਪਦਾ ਅਰਥ: ਜਾਤੋ ਜਾਇ-ਕਿਵੇਂ” ਜਾੜੋ ਜਾਇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਵੀ 
ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ? ਕਹ ਉਪਜੈ-ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਾਮਨਾ) ? ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ॥ ਹੀ 
ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ-ਕਿਵੇਂ' ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਮੁਕਤੀ- ਕਿਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥ 0 
ਨ ਖਲਾਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਜਿ-ਅਟੱਲ ਸਹਿਜ ਵਿਚ । ਅਰਥ : ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਨੂੰ 
ਊਂ ਲੂ ਨ ਰਾ, ੫ <<. 

ਨ ਅੰਮ੍੍ਤਿ-ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ! ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? (ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ) ਕਿਵੇਂ ੧6 
੧ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਹਕਾਮੁ-ਕਾਮਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ। ਸਹਜੇਂ- ਅਟੱਲ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?।੧। ਲਹ 
( ਦੈ -੨ ਹੀ ਹੈ ਹਉ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ । ਆਵੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਹਜੇ ਐਮਜਰਜੇ ਜਾਇ ੍ 

ਨ ਤੇ-ਮਨ ਤੋਂ । ਗੁਰਮੁਖਿ-ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦੀ ਮਲ ਅਨ ਮਾਹਿ ਸਿ 0 

0 ਮੁਕਤੋ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ । ਬਧੁ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੈਦ । ਬੀਚਾਰਿ- ਕਰ ਅਤ ੨੩. 0: ਸੰ ਹਰ ਆ ਪ੍ਰ ਉਸ ਅਰਥ : (ਗੁਰੁ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 
0) ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਨਾਇ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ-ਰੁੱਖਾਂ = ਵਿ 00 
 . ਵਾ ਕਿ) ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨ 
(੧ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ । ਨਿਸਿ-ਰਾਤ ਵੇਲੇ । ਵਿਣਾਸੁ-ਮੌਤ । ਸਾਝ- ੍ ਰੀ ਪੈਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। । ਦੀ 1 
0 ਸ਼ਾਮ। ਬਿਹਾਗ-ਸਵੇਰ। ਤਕਹਿ-ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਦਹ ਦਿਸਿ-ਦਸੀਂ __ ਗਈ 4 ਆ ਦਿਉ ਸਗਲ ਮਦ ) ( 
ਨ ਪਾਸੀਂ । ਕਰਮਿ-ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ । ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ--ਕੀਤੇ ਹਾ ਇੰ ਸਿ ਸਿ ਮਹ ਦ ਗਲਿ & 
&$ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨ ਵਿਚ ਉਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ _ ਸਸਿ ਨ 
6 ਸੈਜੋਗੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੋਇਲਿ'-ਗੋਇਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤੋ ਬੈਧੁ ਨ ਪਾਇ॥ ਹੀ 
06 ਵਿਚ। ਥਾਟੁ-ਥਾਂ । ਬਿਖੁ ਮਾਟੁ-ਵਿਹੁਲਾ ਮਟਕਾ। ਫੂਟੈ-ੁਟ ਜਾਂਦਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੨॥ ਨ 
(6 ਹੈ। ਸੂਨੋ-ਸੁੰਵਾ। ਹਾਟ-ਹਟ, ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿ--ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਅਰਥ : ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ $ 
6 ( ਕੇ। ਬਜਰ-ਕਰੜੇ । ਕਪਾਟ-ਕਿਵਾੜ, ਭਿੱਤ । ਸਾਧੁ-ਗੁਰੂ । ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ (ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ) ਬੈਨ੍ਹ ਨਹੀਂ & 

6 ਸੈਜੋਗ-ਪੁਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਉਘੜਨ ਨਾਲ। ਸਚਿ- ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ 

ਨ ਸੱਚ ਵਿਚ । ਰਹਸੇ-ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਸਨ। ਦੇ-ਦੇ ਕੇ, ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ। _ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ (ਦੇ ਜਾਲ) ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। _( 
% ਲੈ-ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ)। ਸਹਜਿ-ਸਹਿਜ ਵਿਚ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੈਧ ਮੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ : 

(ਟਿਕ ਕੇ)। ਸੁਭਾਇ-ਪੇਰੇਮ ਵਿਚ (ਟਿਕ ਕੇ)। ਲਾਗਉ--ਲਾਗਉਂ', (ਜਿਵੇਂ) ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਨੂੰ 
(0 ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਇ-ਪੈਰੀਂ । ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (4 
ਉਲਾਰ ਲਾਲ (ਤਿਵੇਂ) ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
) ੧. ਗੋਇਲ : ਔੜ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਡੈਗਰ ਹਰਾ ਘਾਹ 0) 

0 ਉਸ -- `` ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ 2 ਮਰ __ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੰ “ਗੋਇਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਰਿ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ' ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 0 

ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨ 
੪ ਲੀ 

0 

(੮੪੨੦੪ (੨੨੨੨੨੬੨੦੬੬੯੬੦੬੦੬੬੦੬੨੯੪੬੬੪੨੬੦੨੯੨੦੬੦੦੬੦੬੯੨੦੦੯੦੯੬੦੨੯੬(੨੬੬੯੬੯੬੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੨੦ ੨੦੬੦੬੦੬6੨੦੬੦੬੦% 
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(9262022620202202/2੬੦੬੦੯੬੬੦੬੯੬੦੬੪੬੦੦੦੪੨੦੦੦੧੬੦੬੦੬੯੬੯2੦੦੬੯੬੨੬੦੦੯੨੬੦੨੯੨੦੨੦੦੯੨੬੧੦੫੦੦੨੧੨੯੨੦੦੦੦੦੬.੮੭ 
00 

00 
0 ਲੇ ਘਰ ਐ ੍ ੫੭ & 49 ਉ ੯4 

(6 ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। (ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਚੀਤੁ-ਚਿਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹੁ-ਅਸਚਰਜ। ਹੂ 

ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ _ ਭੜਵਾਉ-ਭੈੜਾ ਵਾਕ । ਮਰੈ--ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ। ਪਰਪੰਚਿ- ਮੈ 

( ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।੩। ਜਗਤ ਖੇਡ ਵਿਚ। ਦੋਇ-ਦੈਤ ਵਿਚ, ਮੇਰ-ਤੇਰ ਵਿਚ । ਥਿਰੁ- ਨੂੰ 
ਜੀ ਉ 0 

(ਜਿਵੇਂ) ਔੜ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਹਰਿਆਵਲੇ __ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ । ਸੋ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ । ਬੋਹਿਥਿ-ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ, ਨਾਮ- ਨ 
( ੧ ਦੇ ਰੱ | 11 
([ ਥਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ। ਵਾਰੁ-ਅਵਸਰ, ਮੌਕਾ, ਸਮਾਂ। ਠਾਕੇਂ-ਰੋਕੇ ਹੋਏ। $ 

(੧ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਚੰਦ-ਰੋਜ਼ਾ _ਧਨੁ-ਸਰੇਸ਼ਟ। ਦਰਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ। ਘਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਨ 
1 ਗਾ ਤੇ & 

ਨ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ੋਰ _ ਵਿਚ । ਰੰ 
6੮ ਭੁ ਉੱਦੇ 

ਨ 

ਹੂ __ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਹੱਟ ਸੱਥਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਨੂ 
ਰਿ ਰਿਸ ਦਿ ਰਿ ਰੈ; ਮਹ 
&੧ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨ ੨ ਵਾੜ ਚਾਹੀਦੀਹੈ? __..._ . .. ਉ 
ਸਿ ਤੱਥ ਊ: ੧. (ਸਾਧਕ ਲਈ ਇਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਜੋਗ ਹੈ : ਹੇ ਮੇਰੇ ਨ 

0 ਬਲੀ ਗਰਮ 6 ਕਰਤਾਰ !) ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹਰ (0 
0) _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਨ ਰਮ ੨ ਵਕਤ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ (0 
00 ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਿਰ ਹੈ। ਕੇ ਹੀ 
ਹੈ ਕੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨ। ੨. ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਹਿਤ ਜਾਗਦਾ ਨ 

ਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਇੱ ਮਨ ਉਇ ਕਲ 
& - ਛੇ ਲਤ ਰ੍ ਟੈਗ -= ੧੧ 

$ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚੰ ਟਿਕ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਆ ਹਰ ੬ ਲੋਭ ਦੀ (ਰਾਸਿ) ਪੂੰਜੀ ਨ 
ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ।੫੬। ਆ 0 (ਚ ਹੈਦਿਸਨ ਮ 

01 - ਪਰ, ਕੁੜਾ-ਕਰਕਟ ਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨ 

ਮਹ _ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਮੈ 
| _ ੧. ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚੀਤੁ ॥ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ।੧ ] 
0 ੨. ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਿ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤੁ ॥ ਪ. ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ', ਨ 

0 ੩. ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥ ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨ 
0; ੪. ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥ ਉਪ 
ਨ ਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਮ 
$ ੫. ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਟੇਕ ॥ ਨ ੨ ਰ੍ । _ ਲ੍ਰ 
ਨ 4 ੩ . ਹੈ ਕਰਤਾਰ ! ਸਿਰਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ੬. ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੱ ਵਿ ਸੀ ਸਿਤ ਮਹ 
% --- ਭਾਉ ਤਰ ਪਲ ੨1 

ਹੀ ੭. ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਛੋ ੭. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂ- 

(੯. ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥ ਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਨ 
(ਹੈ ੯. ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੂਾਸ ਵਗਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ)। (0 

| ੧੦. ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥ ੮. ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ-ਕਲਾ ਚਲਦੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹਬਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ; 

੧੧. ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ-ਇਕ ਮ 
0) ਕਪ [੨ ੫ =੫ %, ੫੫ ਜੀ 

0) ੧੨. ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
0 ੧੩. ਪਰਪੰਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥ ੯. ਹਰ ਵਕਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ $ 
00 ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ 1 । ਜੇ ੧ 00 

6 ੧੪. ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥ ਉਓ 0 ਲਨ ਵਿਚ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ! 

0 ੧੫. ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥ ਇਆ ਨ ( 
0 ਹਾ ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ? 
( ੧੬. ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥ ਪਉ । 

” ਰੰ ਉ:੧੦. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋਂ ! ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨ 

|| ੧੭. ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੈਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਹੂਰ 
ਨੂ ੧੮. ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ, ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ 

0 ਪਦ ਅਰਥਾ : ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਿ-ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਭੈੜ ਵਿਚ। ਮਾਰਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।੨ (0 
($ ਜਾਰੈ--ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਤ-ਮੋਹ, ਖਿੱਚ। ਜਾਗੈ ਹਿਤ-_ ਪ੍ਰ:__ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 0 
(| ਪ੍ਰਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰ-ਤੁਲਹਾ। ਤਾਰੀ-ਬੇੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? [0 
%੨੨੦੨੧੨੦੨੦੪੬੬੬੦੬੦੦੬੪੨੬੦੦੬੦੨੪੦੪੦੦੬੬੬੦੬੬੬੯੬੬੪੬੪੨੦੨੪੨੨੯੪੨੬੪੨੨੦੦੨੬੬੦੬੦੬੦੬੨੦੦੨੬੦ 4੨%੨੬੦੬% 



ਉਹ 

(1 

ਪਖ, 
੫. 4 ਤਕ 

੨੦੩੦੩੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬ 

ਤਕ 
੧<੦੨੨੨੦= 

੧੧੦੨੦੨੦੨੦੩੬ 

ਨ ਦੀ 
੫66੦ 

੧੨੦੦੦੨੦੨੦੦੬੦੨੦ 

ਹ 

ਸਿਹਾਰਕ ਨਕ ਨੀ ਰਹ ਗਛ-.ਰਲ:ਸੀ (੧੮) ਗਾਉਣਾ ਮਹਲਾ $-ਧਨਾ ੧੫੩ 
੧੨੦੨੯੬6੦੬6ਟ੦੬੦2੦੨੦੨੦੬੦੨ ੧੦੦੯੬੯੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬6੬੦ਟ੪੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੬੯੦੦੬੦੨੨੪੨੨੨੪ ੧<੧੦੯੬੦੯੬੦੯੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੯੬6ਟ੦੯੦੦੨੦੨੨੦੨੬ ੨੧੯) 

ਉ:੧੧. ਜੋ ਸਦ ਦੁਰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਰਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕ 

ਬੱਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 

੧੨. ਆਪ ਭਾਵ ਮਮ ਹੋਟ ਬਨਾ ਬਿ ਮਨ ਪੂਰਨ ਗਿ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਉਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। 

੧੩. ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ ਅੰਦਰ 
ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧੪. ਪਰ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਅਡੋਲ-ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਅਡੋਲ-ਚਿੱਤ 

ਓਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੩। 
੧੫. ਮੈਂ ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ 

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। 

ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 
ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ- 
ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਨਾ ਕਰਨ; ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਦੁਆਰਾ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆਂ 
ਖ਼ੁਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 
ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ । 

(ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ) ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਸਭ 
ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੪।੭ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 
ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ! ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ; 
ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਭੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੋ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ 
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰੀ-ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਆਪ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਹੀ ਨਾਮ-ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਚੜਨੋਂ ਵਾਂਝੇ 
ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 

ਖਾਂਦੇ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ 
ਨੀਦ ਚਲ 

੨ 
੨੦੬੧ ੨੧੨੦੨ ਲਨ ਅਰ ਅਲ ਕਲ ਲਾਲ ਅਲ (ਦਾ 
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨਿ ਦਸ ਦੁਆਰਿ ॥ 
ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਬੇਧਿਆ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਣਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 
ਆਪਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਨਜਰਿ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥ 

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਮਿ ॥ 
. ਅਧਿਕ ਬਿਥਾਰੁ ਕਰਉ ਕਿਸੁ ਕਾਮਿ ॥ 

੧੧. ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾਮਿ ॥੩॥ 

੧੨. ਆਨ ਮਨਉ ਤਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥ 
੧੩. ਕਿਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ 
੧੪. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥ 

ਉਸ ਭੂ ੯੭ ਉਨ ਪੂਨੇ (8 .ਹੂੰਹ ਨੂ 
=ਹਂ 6 

ਪਦ ਅਰਥ : ਉਲਟਿਓ--ਪਰਤਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਹਟਿਆ। 

ਕਮਲੁ--ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ । ਅੰਮਿ੍ਤ ਧਾਰ--ਨਾਮ-ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਧਾਰਾ, 
ਵਰਖਾ । ਗਗਨਿ--ਚਿਤ ਰੂਪ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ । ਦਸ ਦੁਆਰਿ-ਦਸਵੇਂ 

ਦੁਆਰ ਵਿਚ, ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ। ਮੁਰਾਰਿ-ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁ 

ਮਾਨਿਆ--ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ--ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ । 
ਜਤੁ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ । ਸਤੁ-ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ । ਮਜਨੁ- 
ਚੁੱਭੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਨਉ-ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ । ਸਮਾਉ-ਮੈਂ' ਲੀਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਅਰਥ . 

ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਜੋ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ 
ਹੋਵੇ ? 

: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੨. ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦਸਮ 

ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

੩. ਤਾਂ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।੧ 

ਪ੍ਰ: ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ? 
ਉ: ੪. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ-ਇਕ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਮ, ਭਟਕਣਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ। 

੫. ਮਨ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪੀਉ। ਮੂੰ 
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੨ 

ਤਿਲ, ਨੋ ਖਿਨਾਂ ਰੋਲ ਐਲੀ ਦਾਂਾਂ ਨੇਜ਼ਣ ਨਰੀਆਦਾ।।ਉਰ ਗਰ ਦੀ' (1 

॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ (ਆਤਮਾ-ਨੰਦ) ਪੀਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। _ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ 

(ਉ ਲਿਉ ਦਿ 
ਪਿ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਤਾਂ __' ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਦਿਖਾਏ ॥ 
ਮੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ੨. ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਤਰਿ ਭਾਏ ॥ 

ਉਹ ੭.ਜਦੋਂ (ਆਪਿ) ਹੌਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ (ਭਾਵ __ ੩. ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥ (0 
0 ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ) ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਥਵਾ, ਜਦ __ ੪. ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥ (0 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ ਤਦ ਮਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ __ ੫. ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਪਿ ਰਹਣੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨੂੰ 
ਦੇ (ਮਨ) ਮੰਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ੬. ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਰੈ॥ _ ਹੀ 

ਹਉ : ੮. ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ੮. ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਰੀ ॥੨॥ ੍ 

ਰੰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ-ਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਦਕਾ __- ਸੈਂਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ਸੈਜਮਿ ਸੂਚਾ ॥ 
( ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੈ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ (ਇਹ _ ੧੦. ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥ 
0 ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।੨ ੧੧. ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੁਚਾ ॥੩॥ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ _ ੧੨. ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇਆ॥ 1 
ਪਹਿਲੋਂ ਜਤ-ਸਤ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ? ੧੩. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਮ 

0 ਉ: ੯. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਤ ਸਤ, ਤੀਰਥ ਨਿਰਾ । 

ਉ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ੧੪. ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਜਿਮ 0 
ਮਹ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੁ ਮਰਣੁ--ਉਹ ਮੌਤ । ਗਗਨ ਪੁਰੁ-ਦਸਮ ਮੂ 
| ੧੦. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ _ ਦੁਆਰ, ਚਿਤ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼। ਦੁਬਿਧਾ--ਦੁਚਿੱਤਾ-ਪਨ, ਮੇਰ-ਤੇਰ। 0 
6 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ ਭੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ (ਇਹ _ਪਉਂੜੀਂ-ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ। 0 
ਨ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵਾ ਹਨ)। ਅਰਥ : 

$ _੧੧.ਜਦ ਕਿ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਪ ਜਿਸ ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂ 
ਅੰਦਰ ਇਸਥਿਤ ਹੈ ।੩। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ? ਹੀ 

ਹਉ ਪ੍ਰ: __ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰ . ਊ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਹੀਓਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਰਾ ਮੰਨੇ ਹਨ? ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਹੈ 
0 ਉ:੧੨.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜੇ ਮੈਂ ਇਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਮੈ 

(| ਮੰਨਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਦੇ ___ ੨. ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸ ਹੂੰ 
& ____ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਨ 
ਰੰ ੧੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ( 

੍ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ। __ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
6 ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਗੁਰੁ ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ 

ਹੀ ਉ:੧੪. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਮੈ' ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਰੈ ? ਲੁ 1 

( ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿਚ _ ਪਊ; ੩ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ 
ਨ ਸਮਾਇਆ ਰਵਾਂ ।੪।੯। ਸਾਨੂੰ ਗਗਨ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰ 

0) __ ਭਾਵਾਰਥ : ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ 

0 ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਪੁੱਜ ਸੁਰਤਿ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ।%। ਹੱ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ- ਕਿਵੇਂ' ਦੂਰ ਨੂ 
($ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? । 
੍ ! ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ _ਉ: ੪. ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੰ 
ਹ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਫੋਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈਓ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਖ਼ਰ ਮਰਨਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਨ 

(੪੩6੨੦੨੦੦੪੨੪੬੦੪੬੪੬੬੯੬੦੬੬੦੨੯੨੬੯੩੬੬੬੯੬੯੬੬੬੨੬੦੬੨੬੫੬੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੧੨੦੨= ੧:੨੦੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦੬੦੨੦੦੬੦ ਰੀ 



2੬ 

_ਐਧਾਂਤਕਾ ਸੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੰ (੨੦) ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ $-੫ੰਨਾ 5੫8 
(੨0੬6੨6੬ਟ੯੨6੨6੬ਟ੯੬(ਟ੯੯੪੦੯੪੦੬੯੬੬੯੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੩੦੬੨੦੬੯੬੨੬੦੬੯੬੦੨੦੬੯੨੯ਟ੯ਟ੦੬੯ਟ੦ਟ੦੬੯੨੦੨੦ਟ੦੬੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦ 

(ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ਮਿ 
ਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਸ ੧. ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਿ 
੮0 ੨੩ ਵਰ 

। ਨਉ ਨ ੨. ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ ਮਹ 
0 ਸਤਿ ੩. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੁਆ ॥ 0 0 ਉ: ੫. ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਲ ਵਾਸ ਦੈ ਵਾਲਾ ਦਆ ॥੧॥ ਮੀ 
ਮਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰੀ ਨ 

ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਣ ਜੋਗ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ __'“- ਨ” ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਦਾਤਿ ॥ ਲੱ 
ਮੁੜ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।(ਰਹਾਉ। ੬. ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

|! ੬.ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ __੭. ਤੂ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ॥ 
ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰੈਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੮. ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੈਡਾਰ ॥ 

ਨ __ ੭. ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ __€੬. ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ । 
੫ :- ਰੰ 

| ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ ੧੦. ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੨॥ /' 
[[ __ < ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰ, ਤੂ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਹਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 
6 ਲੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ੧੨. ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ॥ ਮਹ 

(8 ਰਗ ਲਿਆ ੧੩. ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰਿ ਮੇਰੈ ॥ ਉ___ ੯. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ " ਛੋ ਨ (ਹੀ 
0 ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। _੧8- ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਭਰੋਸੈ ਤੇਰੈ ॥੩॥ (0 
| ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ੧੫. ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ । 

੫ 4 < 2 = ਜਾਜਾਬ ਹੈ (& ਉ: ੧੦. ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਉੱਚੇ ੧੬. ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ੍ 
( ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ __੧੭. ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 6 

ਜੇ ੨੩ €= ਵਾ 0 (0 ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ। ੧੮. ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 0 
੬ 6 ਸਿਤਮ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਿਰਤੁ-ਜਨਮ ਜਨਮਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ । 

8... ਆ (ਲੀ ਡੀ ਪਇਆ-ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਸੈਸਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਵਡੁ-ਇਤਨਾ ਨੂੰ 
& - ਨ ਠੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਟਡਾ। ਭੁਡਾਰ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਰਾਸਿ-ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਿ 
(4 1 ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ-ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਦਾਨਾ-ਦਿਲ ਦੀ ਨੂੰ 
੍ ਉ: ੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਬੀਨਾ-ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਣੁ-ਆਸਰਾ। ਮੰ 
ਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰੀ ਨ 
(੧੩. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰ੍ ਸਿ  ਉ 
੍ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ (ਮਹਲੁ) ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਹੀ 

( ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਦਾ ? ਹਰ 
ਹੋ ਨ -੧ ੨੫ ਤਤ - 3 ੨ -ਏ । (6 ੧੪. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱ: ੧. ਹੈ ਭਾਈ ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਨ 
0 ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਾ 
ਰੰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਗੁਰ ਦੀ ਹੈ)।੪।੯ ੨. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨੂੰ 

00 - ਸਤਿਗਰ ਨੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਤ- ੩ ਹੱ ਕੰ ਟਰ ੍ 1 
ਹਉ, _ ਤੇ ਗਲੀ ਹੀ ਹੀ ਆ ੩. ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨੂ 

ਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਮਰਨ ਦੀ ( ੧) ਨ ਵਾ ਨ 06 ਹੋਇਆ ਹੈ। 0 ੧1 << 9 _== ੨ -੩੩ 
ਰੀ 00 ਜਾਚ ਸਿਖਾਲ ਸੈਜੋਗ ਨਾਲ ਮਿਟ ੨. 0 

ਨ ਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੀ ਰੈ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।੧ ਨੈ 
00 । ਰਾ ਕੁ ਛ. ੫ 0 

 " ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੂਰ 
ਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਕ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ੍ 

6 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ੬. ਮੇਰੇ ਨਿਹਚੇ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ 
ਪੰ ਯ ਉੀ। ਰਖ ਰਖ ਉ। ੪ ਚ ਦਿ ਨ ਹੈ ੧ ਭਉ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਉ 

. ਖ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ੭. ਹੇ ਦਾਤਾਰ ! ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈਂ। _ ਨ 
ਨ ਨ, 
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ਵਿਚੋਂ ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । 

੯. ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕਾਰ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ । 
ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਮਝਾਂ। 
ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇ' ਜੀਵਾਲੇਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਂ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਹੈ।੨। 
ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ 
ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਸਾਡੇ 
ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 

ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ 
`ਤੇ ਹੀ ਸਦਾ ਰਵਾਂ।੩। 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? 
. ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਨ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ (ਸਬਦਿ) ਨਾਮ ਵਿਚ 
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ 
ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਕਰਤਾਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰੱਤੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੪।੧੦। 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਈਂ-ਭਰੋਸੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 

੧. ਜਿਨਿ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ॥ 
੨. ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ 
੩. ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਡਰੁ ਡਰਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ 
੪. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਜਿਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ 
੬. ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥ 
੭. ਜਾਹਿ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਬਿਆਲ ॥ 
੮. ਇਤ ਉਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥ 
੯. ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭੂਮ ਦੁ ਦਰੇ ॥੪॥੧੧॥ 

੧੦. 

ਜੀ 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

੧੬. 

੧੭. 

੧੮. 
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ਆਣ ਕਦ ਕਦ ਵਿ 

(ਮਕਜਰਲਲ ਬਜਾਰ ਅਪਰ 0 

ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਿਓ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨ; 

ਨੂੰ। । ਸਵਾਰੈ-ਸਵਾਰ ਲੈ; ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ। ਸਾਝ-ਸ਼ਾਮ। ਬਿਆਲ-ਸਵੇਰੇ। ਭਰਮ-ਭਟਕਣਾ। ੍ 

ਅਰਥ : ਹੀ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਡਰ ਕਿਵੇਂ ਨ 
ਹੋਂ ਸਕੇ ? 0 

ਉ: ੧. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਕੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਨੂੰ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੂੰ 

੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ੍ 
ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧। ਹਰ 

ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 1 
ਉ: ੩. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਨੂ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਮੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। _ ਨ 

੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਹਰ 
ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਕੌਣ (0 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ? ਸੀ 

ਉ: ੫. ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ (ਰਾਸਿ) ਨ 
ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 0 

੬. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਰ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ।੨ ਮਹ 

੭. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਗਰ 
ਵਿਚ ਸੁਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

੮. ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ 6 

ਬੱਝਦੇ ਹਨ।੩। (ਹੀ 
ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਨ 
ਉ: ੯. ਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ $ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ( 

੧੦. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ 
ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਤੇ ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੂੰ 
ਹਨ ।੪।੧੧। 

ਮਹ 

ਭਾਵਾਰਥ . ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ 

ਝੂਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨ (6 . 

ਜੀ ਸਰਨ ਕਰਾ ਵਿੱਥ ਲੀ. 

<< 

੯੨੦੬੬ 

9 .. 



<੪੨ 4444 ਇਆ (7੨੦੦੨੪੨੦੬੬੯੨੬੨੦੬੯੨੨੦੨੯੬੦੨੧ 2 ਹਰ 
ਹੈ 

੬੨੯੨੩ 
੨੭੭੨੦੧੭੦੭੭੨੭੫੨੭੭੨੦੭੬੨੦੫੨੦੭੨੭੭੨੭੫੨੦੫੨੦੧ ੦ ੨ 

06 ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ 
6 ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 
ਨ ਸਿਮਰਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ 

0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ੨ 

0 ੧. ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ ॥ 
੨. ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਹਿ ਆਕਾਰੁ ॥ 
੍ ੩. ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਨੁ ॥ 
(| _ ੪. ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥੧॥ 
| ੫. ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਣਾ॥ __ ਰ੍ 
0 _ ੬. ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 ੭. ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
6 ੮. ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਪੰਡਿਤ ਮੁਖਿ ਸੋਈ ॥ 
(੯. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ 
0; ੧੦. ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

0! ੧੧. ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ 
0 ੧੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ 

੧੩. ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥ 
0 ੧੪. ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ 
($ ੧੫. ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 
ਨ ੧੬. ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
| ੧੭. ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
0 ੧੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੨॥ 
ਿ ਪਦ ਅਰਥ . ਤੈਂ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ-ਤੈ ਗੁਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ 
ਇੰ ਵਾਲਾ। ਜਨਮਿ ਮਰੈ-ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਕਥਹਿ-ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ 
6 ਹਨ। ਆਕਾਰੁ-ਦਿਸਦਾ ਸੈਸਾਰ। ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ-ਮਨ ਦੀਆਂ 
0 ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ । ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ--ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ । ਤਰਣਾ--ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ 
੧ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ । ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ--ਧਰਮ, ਅਰਥ, 

ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ-ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਮੁਕਤਿ- ੨੦੨੬ 
੬੫1 

($ ਖ਼ਲਾਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ । ਨਿਰਾਸੁ- 
ਹੀ ਤੋਂ ਸੁਤ ਜਿ 

(0 ਅਰਥ : 
ਪਨ ਕਰ ਆ 
& ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ' ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ 
ਰੀ ਕੀ ਹੈ ? 
ਨ ਉ: ੧. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
(8 ਸਦਾ ਜੈਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

<<, ਆ <<, <<, - ਨ, ਪਲਾਂ ਆ, ੯, ਦਲ ਕਲਾ 

<੨੦੨੫੦੯ਟ੦੨੦੨੬੨੦੨੦੯੬੨੯੬੯੦੦ਟ੯੦੨੦੮੯੨੯੬੯੦੯੬੯੨੦੬੯ਟ੯੨੬੬੯੬੬੦੬੬੬੬੯੬੯੬੬੬੬ 

ਨੰ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

(੨੨) 
9,੩੨੨ ੨੮, ੩ 4. 4. ਰਲਾ 4 ਲਾ 4. “ਲਾ 4. 4. 4 ੬ 44. 4. 4. ੬" 44. ਅਦਾ 
ਨ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: ੨. 

4; “੨ _&% 

[ਮੈ 

(6 % ੦ 

0) %੬ 0 

੧੦. 

ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ 5੫8 
“੨੨੨੨%੨੪੨੨੨੨੦੨੨੨੨੩ ਜਾ ਜਨ ਅਲ ਜਲ ਅਲ 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ 
ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ? 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਲ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੌਮਦਾ ਮਰਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੇਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ? 
. ਵੈਦ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ 

ਆਇਆ ਹੈ। 
ਕੀ ਵੇਦ-ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੈੈ-ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭੀ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ _“ਤੁਰੀਆ” ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ 
ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।੧। 
ਹਜ਼ੂਰ, ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ? 

- ਜੋ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

. ਤਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਜੌਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੱਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਹਰ ਕੋਈ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
- ਉੱਸੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮੂੰਹੋਂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

. ਪਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵਾਰਥ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ 

ਪਦਾਰਥ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲਿਆਣ- 
ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।੨। 

੧੧-੧੨. ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 

੧੩. ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ 6 

4 

ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਹੈ। ਇਹੋ ਇਕ ਮੁ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

(4 ੯੨੨੩ (4. ਰਣ ਆ 
(੨੦੧੨੦ ੮੮੦ ੧੨੦੧੦ ੧੨੧੨੦ ੧੦ ੦੦੧੨੧ ੧੦ ਰੇ 

<< 

4੦੨੧ ੬= 

੨੦੬੦ 
ਦਿ 
੧੭੨ 

੨੨੦੨੯੦੦੧੦੩੦੦ 

ਕੱ 

1੨ << << ੧੧੨੦੧ ੮੯=੧=੧੨੬= 

ਆ ੧੦੧੨੯੦੦੦੬੦੨੧੨੦੦੪੪੦੨੬੦੨੦੨੬੧੩ 

ਇਦਾ 

੦੨੭੩੨ 

੧੨੦੨੦੦੦੦੧ 

ਆਂ ਕਾ 

੨੨੦੦੦੦੦੦੦੬੬ 

੨੦੨੦੦੦੨੬੧੦੦੬੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬੩ ਦਾ 

੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦ 

੧੧੨੦੨੬੪ 
ਵ 
ਉ 

ਹੈ 

0) 

੧ 

1 
ਹੀ <॥ 



ਨਾ $੫8-4੫ = [ਅਰ ੧੨੯੨6 

ਗਉੜੀ ੦੬੪੬੦੨੩੨੨੬ 
ਸੰ 

ਨ ਨ 
ਆ 

੨6 

੨੦੦੬੧੬੯=੬ ਰਮ ੪9 

ਪ੍ਰ ਨ 

( ੨੩ ) ੨੨੨੨੨ ਨ
ਗ
ਦ
 
ਮ
ੀ
 

। 

6੨੧੦੧੬੦੨੦੨੦੨੧੨੫੬ 3 ਕਾਇਆ 
ਕਮਾਇਆ 

। 

ਰਥ ਸ਼ਾਹੰਹਿਝ ਜਾ ੧੨੬6੨੨੬੦੨੦੬ 
੧੦. ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰਮ 

ਲੀਆ 

& 

'ਤਕਾ ਸੀਕਾ ਸੰ ਗੁਰੂ 66 ਨਰ ਦੀ ਮੱਤਿ ਦੁਆਰਾ 
ਤਤ ਚੋਰੀ ਮੈਜਾ ਵਲ | 

(0 

ਵਿਦ ੨੪ ੧੬ ਦੋਂ ਲਾ ੬ 
ਗੁਰੂ 

ਕੰ 

ਨ
 

ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾ 

ਠੈ ਪ੍੧. ੧ ਨ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ 

੍ 

੧) 
੧੪. 

5 ਲੂ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਦਿਖਾਇਆ 

ਹਲਤਿ 

ਗਵਾਇਆ 

ਨ 

1 
ਅਜ 

ਪਾਇਆ 
੍ ਨੂੰ ਤੈ ਹੀ ਆਸਾ ੧੨. 

ਜਨਮੁ 
ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 

0 

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ ਆਂ ਆਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੈ। 
ਅਹਿਲਾ 

ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
॥ ਨ 

][_ਦੇਖਆ ਅਤ ਰਰ ਜ ਗੁਰੂ ਸਖਾਲ 
ਹਿਰ 

ਨੂੰ ਦੂਨੀਆਂ 
ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ 

੧੩. 
ਬਾਤ ਨ ਪੁਛ 

ਰੁਪਾ ਕਪੜ 

ਵਹ 

ਨ 
੧੬. ਉਸ ਨੂੰ ਮਮ ਰਹਿਣ 

ਹੈ ? 
ਤਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ 
੬ 

ਪੰ 

0 

0 
ਤੋਂ ਉ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ 

ਸਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ 

ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ 
ਨ ਚਲੇ 

ਰੀ 

: ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਸ ਹੈ।੪।੧੨। ੧੩. 
ਹੀ ਨਾਲਿ ਗਵਾਰਾ ॥ 

੍ 

(ਪਰ ਕਲ 4. ਨੈ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ੧੫. ਕਿਸ ੮ ਤਉ 

। 

ਮੂ ਉ:੧੭. ਵਿ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਝੜਿ ਝੜਿ ਸਭ ਕਿਛੁ 
॥ 

ਢੇਰੀ॥ 0 

0 
੮. ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਨਕ 

ੱਕਰ ਦੱਸ 

ਮੈ 

॥8 
ਢੇਰੀ 0) 

0 
ਮੰ 

ਸੇ ਪਭ ਦੇ 

ਗੁਰੁ 
ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਮੇਵਾ 

ਤੁਮਾਰਾ 
& 

ਕੀ 

ਜੀ 

(4 
(੬044 

ਉਜ ਅੰ ਮਿ” ਡਰ 
। 

ਰੰ ਤਾਵਾਰਥਾ 
ਸਸਾਰ 

ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ 

ਦਿਵਾਲ 
ਅਧੁ 

ਕੇਰੀ ॥੫ 

0) 
, 

ਗੁਣੀ 
ਸਾਰ ਨਾਲ 

ਹੰ, 

ਨੀਵ 
੍ 

ਹੀ 

ਕੇਰੀ 
ਨ 

0 04604 ਡ
ੀ
 

੧੭. ਦੇ ਦੇ ਕ
ਿ
 

॥ 

8 ਰਰੈ ਹਨ, 0
 

ਉਨ੍ਹਾਂ `ਦੀ ਭਗਤੀ 

੧੮. ਸੰਚੇ ਸਚਿ ਸੋਇਨ 
॥ 

8 

[ ਸ ਸਾ ਤੋਂ ਤਰਨ ਉਨਾਂ ਮ ਵਿ 
(ਆ 

੍ 
ਮੰ 

ਜੋ ਦੁਆਰ ਲੰਬੀ ਜਲ ਬਡਾ 
੧੯. 

ਪਲ ਮਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਕੇ ਬਜਾਰ । 

( ਦੀ ਜੀ 
ਤੋ ਪੰਡਤ ਲੋਕ 

ਤੀ 
ਆ
 

ਕੇ 
ਹਰ 

[ਸਦਕਾ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਰੇ ਹਨ, ਹੱ ਕੋਲ ਇਕ ਕਰ ਨ 4“ 
ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ 

ਹਉ 

ਮੀ ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਦ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤਿ ਪਦਵੀ, ਹੰਗੂ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤਿਸੈ ਕੀ 
(0 

ਨ ਹਨ ਕਿ ਹ ਭਾਈ 
ਹੈਂ ਕਿਮ ੈ। ਜਿਨ੍ਹਾ ੨੨. ਸਾਹੁ ਹਮ ਸਭ ਰਾਸਿ ੧॥੧੩॥ 

0 

% ਮੁੱਖੋਂ ਜਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਦਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ 

ਪਿੰਡੁ 
॥੬॥ 

੧ 
ਗੋਸਲ ਹਰ 

00 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਹੈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਰੇ ਲਿਆ 
2 

੩. ਜੀਉ 
ਜੀਵਾਲੇ 

ਦੂ ਅਮਰ 
੪ 

0 

0 ਹੀ 
ਚੁੰਦਾ 

ਆਰਾ ਵੇਖ 

੨ 
ਆਪੇ 

ਦੇ ਆਪ ਛੇ ਘਰ; ਸੁਖ 0 
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ਮ
ਪ
 

ਆ 

ਮਾਰਿ 
ਆੰਮਿਤ-ਆਪਣੇ 

--ਸਖਾਂ ਦਾ 
ਰੇ ਇੰ 

ਪਿ 

ਸੀ 
> ? 

- ਪ੍ਰਤਖ = 
ਹੋ 

੪ 
4 

ਸਖਾਲੀ 
ਨਕ ਕਮਾਵਹਿ ਰੰ 

ਜੀ 

0 
ਅਨੰਦ ਕੇਵਨ 

ਦੂ 
ਨਿਰਾਸ 

ਤਾ ਅਰਲ਼ ਦੇਹ, ਸਰੀਰ । ਸੁ 

-ਨੇਕ | 

| ਵਿ ਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਇ 

ਉਡ ਖੇਡ। ਸਾ ਹਿਕ ਹੀ 

0 
ਫ 

ਆਸ ੜੇ 

॥ 

੩ 
ਵਾਲੀ 

| ਬਾਜੀ-- 
੨ ਸਿਖ-- 

| 
੨ 

ਨੀ 

ਨ 
ਇਸ 

[ਲਾ ੧ 
ਜੈਸਾਰੋ ॥ 

ਵਾਲੀ 
'ਦੀ ਹੈ'। 

ਹੜਿ-ਮੁੜ 
ਰਸ 

ਤ
ਵ
 

ਚੇਤੀ 
ਬਾਜੀ ਇਹੁ 

ਇਆ ਤੂ ਕਮਉਦੀਹ। ਨ ਤੱ ਵੱਲ-ਨਤਗੀ। 

ਹੀ 
ਕਰ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ 

ਰਿ (ਚਿੰਦਾ) ਨ ਟੇ (ਦਾਜ | 

ਮਿ 
/ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਕਮਾਵਹਿ 

ਕਮਾਈ । ਨਿੰਦਾ ਤੇ (ਚਿੰ ਚੁਜ਼ਲੀ ;_ਭੈੜ। ਹੰਸੁ. (0 
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ਨ 
- 
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। ਕੂਜਾ 
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ਹਉ ਤੁਧੁ ਹਮਾਰੀ ॥ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤ 
ਹੇ । ਤਲ-ਸੁਆਹ। ਸਚ ੈ ਹਦ 

ਦੀ. 
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( ੭. ਨਿੱਦਾ [ਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ॥ 

ਨਲ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ੨੦੨੦੨੦੬੯੬੬ 

੭. 

ਰ੍ 

ਕਰਨ 
੨੨੦੨੦੨੬ 

(| ੮. ਵੇਲਿ ਚੋਰੀ ਆ 

:੨੪੨੪੨੦੦੯੦੦੯੬੦੬੦੩ 
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ਤੂੰ ਪਿਛੈ ॥੨॥ 
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੨੬੧ 

ਕੀ ੨੬੦੦੦੨੬੨% 
ਆ 

ਨ 

੭੨੦੬੭ 

੦ (੨੧੨੩ ੨੦੧- ੧੨ 
ਤੇ 

2 (੨੪) 
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ਅਰਥ : 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ 

ਲਾ 

ਆਪਣੀ ਕਾਂਇਆਂ ਤੇ ਜੀਉੜੇ (ਮਨ) ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, 
ਅਰਥਾਤ-ਦੇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬਾਦ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ 
ਕਰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

<< <੨੨੦੨੨੨੧੨% 

ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਨੂੰ : 

੧. ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਸਾਰ 
ਦੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੋਈ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ'। ਕੀ ਤੂੰ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਤਾਂ ਇਕ 
ਬਾਜੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਖੇਡ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ-ਮਿਥਿਆ 
ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। 

੨. ਪਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ (ਲਬੁ) ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਤੇ (ਲੋਭੁ) 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ 
ਝੂਠ ਰੂਪ ਕਰਮ ਤੂੰ (ਮੁਚੁ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ' ਤੇ ਪਾਪਾਂ 
ਦਾ ਭਾਰ ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੀ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈਂ । 

੩. ਪਰ, ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਸੁਆਹ ਰੁਲਦੀ ਹੈ।% 

ਅੱਗੋਂ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ : 

੪. ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ! ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ 
ਦੇ ਕੇ- 

੫. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ 
ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ; ਪਰ, ਇਕ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 
ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜੀਅੜੇ ! ਤੂੰ ਕਾਂਇਆਂ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣੀ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 
ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਅੱਗੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

੬. ਹੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 
ਭੀ ਸੁਣ ਲੈ-- 

੭. ਤੂੰ ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤੀ, ਜਾਂ (ਚਿੰਦਾ) ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਝੂਠੀ ਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਇਹ ਭੀ ਕੋਈ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅੱਗੋਂ ਦੇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 

੮. ਹੇ ਜੀਅੜੇ ! ਤੂੰ ਭੀ ਸੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿ 
ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪ-ਛੁਪ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ', ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰ-ਪੁਣਾ ਹੈ। 

ਜੀਵ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

੯. ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ ! ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇਕੀ ਕਰ 
ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, 
ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 
ਇਕ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।੨। 
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੧੫੫ 
ਵੇ, <<, ਸਦ, 

ਜੀਵ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

੧੦. ਹੈ ਕਾਂਇਆਂ ! ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਗਾਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ', 

ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਕੇਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ! 

੧੧. ਸਗੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਜਦ ਭੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 
ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ 
ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ । 

੧੨. ਆਖ਼ਰ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇ ਦੇਹ ! ਤੇਰੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ 

ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ 

ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।੩। 
੧੩. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ! ਮੈਂ ਤਾਂ 

ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ 

ਦੇ ਦੇਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ।੧ਰਹਾਉ। 

੧੪. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ, 

` ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, (ਹੇ ਦੇਹ ਤੇ ਜੀਵ !) 

ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਤੁਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੀ- 

੧੫. ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਏ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

੧੬. ਮਿਸ਼ਰੀ, ਮੇਵੇ ਆਦਿਕ ਭੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ 

ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਤਨਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ 
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।੪। 

੧੭. ਜੋ-ਜੋ ਭੀ (ਦੇਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਨੀਂਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰੱਖ-ਰੱਖ 

ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ 

ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। 

ਭਾਵ ਰੇਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। 

੧੮. ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 
ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਅੰਨ੍ਹਾ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ। 

੧੯. ਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ 

ਮਹਿਲ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਭੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰਾ 

ਹੈਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ 

ਸਾਥਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ।੫। 

੨੦. ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ 
ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਜਾਣ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। 

੨੧. ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ । 
ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਲਬ ਤੇ ਲੋਭ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ 
ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ) ।੧।ਰਹਾਉ। 
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੧੨੧੪ 
8੬ 
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੦੦੦੦੬੦੬੦ 
ਹ 

ਲਾ 

੧੨੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੨ 
ਵਾ, 



ਨਾ ੧੫੫ --੫ੱਨਾਂ ਰਾ 
ਗਾਉਂੜਾੰ 

ਰਾ ੨੨੨੬ ੨ 
੧੨੧੦੦੬੦੦੦੨੯੨੦੨੦੬ 

ਜੰ 

ਨ 

੨1੪ 

(ਜਿ ੨੦੨੯੨੨੯੦੦੯੨੨੬ ਪੜਿਆ 
ਨ 

4੨੧੨੯੨੨੧੬ 
ਲ ਸੈਗਲੁ 

(0 

ਉਲ਼ ਸ਼ਾ/ਹੇਛ ਜਾ 
੧੨੬੬੦੨੦੨੧ 

ਗਲਿ ਸੰ 
।੩॥ 

0 

ਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ 56565656565% 
_ ੮ ਜਮ ਤੋੜ ਗਲਿ ਸੰਗਲ ੫ 

ਮਹ 

#ੈਧਾਂਤਕਾ ੨੯੨੬੯੨੫੨੦੨੬੦੨੬ ਪਦਾ ਕਰ ਕਿ) ਸਭਤੋਂ ਭਾਗਿ 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ 

੍ 

3੨6੨੨੨6੦੨੬੦੬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ੯. ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਖਾਧਾਤਾ ॥ 
ਮਿ 

' ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ 

' ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਆ 
ਸੁ 

0 

0 
ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, 

ਪਾਪ 
1੧ 

੩. 

0 
ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। 

ਦਿੱਤੀ ੧੦. ਨਾਨਕ 
ਬਾਧਾਤਾ ॥੪8॥੨ ਰ ਓਪਰੇ । ਲਹ 

ਨ 
ਉਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ 

ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਹੋਰ, ਵਿਰੋਧੀ, ਗਿ ਮੋਹ, ਨ 

0 
ਦਾ ਵਪਾਰ ਨ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਾਉਂਦਾ 

ਤੀ ਅਵਰਿ-ਹੋਰ, 
; ਕੌਧ, ਲੋਭ ਮੀ 

ਮੀ ੨੩. ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ 
ਉਨ -ਪੰਜ ਜਾਰ ਸਕ ਹਦ । 

ਨ ਸਦੀ ਮਿਸ 
ਜੀ ਨੇ, ਗਰ) ਨਕ ਨ ਹਲ ਹਨ, ਆਲਾ । 

0 
੬।੧।੧੩।" 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਹੈਕਾਰ। ਹਮ-ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ? ੱਤ ਨਿੱਤ, ਸਦਾ 6 

(0 ਹੈ। 
ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ 

ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਹੌਕਾਰ 
-ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤ-ਨਿੱਤ 

। ਲੂ 

ਹਰ ਭਾਵਾਰਥ : ਚੜ, ਆਪ ਹੂੰ ਆਲ ਨ ਵਲ ੪੫ 
ਆ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ 

0) 
ਖ਼ੱਚਤ ਹੋ 

ਹੋਇਆਂ 

। ਮਨਾ-ਚ ਨ 
ਆਗੈ-- 

ਮਣੈ। ਜਮ 

ਨ ਹਸਂ-ਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ 
ਫੇਮ ਰ-ਯਰ, ਰਾ ਰਿ ਆਭ 

ਕਰੜੇ ਨ 

ਨ ਤੇ 
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤ ਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ -ਹੇ ਭਾਈ ! ਉ ਮਾਂ ਦੀ ; (ਟੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਜਿ 

ਨ ਨੂੰ ਅਨਸਥਿਰ ਉ ਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨ ਰਿ -ਮਿੱਟੀ 
)। ੧ 

ਆ 

ਲੱਗ 

4 
ਦਾ 

ਮੜੋਲੀ ਸਿ 
ਆਦਿ 6 

ਮਾਲਕ 
ਵਿਚ 

। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 
ਜਮਾਂ 

--ਬ੍ਹਤ । 

ਨੱਕ 
ਤਹ 

(ਸੀ ) 
ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਕਿ ਹੇ 
ਸਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕੇ। ਦੁਆਰਾ- 

| ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਰੇ 0 

[ ਨਾਸ਼ਵਾਨ (ਆ ਮਇਆ ਉਸਾਰਿ ਤੀ ਐ,ਰੰਗਰਲੀਆਂ। ਮੂ 

ਉ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 

ਹਰ ਵਿਚ । 
ਕੇਲ-ਚੋਜ ਵੱ ।ਸ ਨ 

( ਟੂ 
ਲੋਕ ਰਾਵਣ 

ਗਚ ਬਣੇ ਪੱਕੇ 
ਭੀਤਰਿ-- 

ਵਾਲੀ । ਕੇਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
1 

1 [ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਚੂਨੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਨੂੰ ਅਮਰ ਜਾਣਨ ਲੁਟੇਨਿ-ਲੁਟਦੇ ਗੱ ਦੇਹੁਰਾ-ਮੱਠ, 0 

ਕੇ ਟੁਰ 

ਆਪ ਨੂ 

| ਲੂ 

ਪਜ। ਦਰੁਰਾ ਰੰ 
1 

ਧਨ-ਦੌਲਤ, ੩ ਛੱਡ 

--ਜਿੰਦ-ਇਸਤਰੀ 

ਸੰ ਡੰਡਾ। & 

| 

ਚੇਤੀ 

ਉ। 

ਲੜੇਨਿ 

ਨੀ 
ਗਉੜੀ 

ਉਹ । ਪੰਚ 
--ਇਕੱਲੀ। 

-ਚਾਂਦੀ। ਲੂ 
& 

( 

(ਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ 

ਸਗੀਰ। ਏਕ ਜਨਾ 
ਹਕਾ-ਪਾਣ ਦੇ ਪਦਬ। ਕਿਨ | 

|| ੧. ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ 
ਰ
ਿ
 (00000 40 

& 

ਘਰ ਬਾਰੁ 

ਗਿਦੇ ਹਨ 
ਰਾ 

ਹੱਦਾਂ # 

|| ` ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਨੀਤ ਨੀਤ 
ਜਿ 

ਜਿ ਕਾਰਡ ਕੰਨ 

ਨ 
ਮਾਰਹਿ ਲਟਹਿ 

ਜਨਾ ॥੧॥ 

-ਉਨ੍ਹਾਂ ( 
ਦੀ ਨਗਰੀ 

ਨ 

0 ੨. ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ੱ ਰ 
ਇ ਜਮ ਪੁਰਿ-ਜਮਾਂ 

ਹੀ 

ਨ 
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦੂ [ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਦੁ ॥ 

ਹੋਇਆ। 

ਅਰਥ . 

ਨ 

॥ ੫੨ 9 

7 ਬਿ ਖਮੁ 

੪ 

0 

੪. ਆਰੀ ਜਮ ਦਲੁ ਦ ਆਰਾ 

ਜੀਵ ਭੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਹ ਲਗੀ 

੧ 
੪ 

<-- 
ਰਾਖੈ ੜੇ 

ਫ਼ 
੨੩ &, 

ਵਿ ਚ 8 
0 । = 

(੫. ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਠ ਧਨਾ॥ 

! ਅਸੀਂ ਜੋ ਏਥੇ ਹਾਂ, ! ਤਾਵ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ 0 

| ਤੌਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਲਾ॥ 

੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕ ਜਣਾ ਨਿਤ 

ਹੈ 

ਦੇ 

ਉ 

6 

੍ 
ਕਰੇ 

੨॥ 

ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜ ' ਤੋਂ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ? ਨ 

੧੧ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ 

ਵਰ ਜਨਾ ॥ 

ਤਰ 
7 ਪੰਜਾਂ ਤੋੱ ਰਹ ਨੂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ 

ਅਘ 0 

0 ਇੰ, 
ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜ 

ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਜਿਨ. 
ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 8 

ਹੀ ਅਵਰਿ 
ਲੁਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ 

, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ?2 (ਵੱਜ ਮਾਰਦੇ 'ਕੇ , (ਜਾਂ £ 

॥( 

ੜੋਲੀ ਲੁ 
ਰ 

ਬਚਾਵਾਂ, 
੨, ਮੈਨੂੰ 

ਵਿ 
ਕਰ, ( 

0 ੭. ਢਾਹਿ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ (ਵਿ ਕਦ 01111. (0 

10 ਸਾ ਧਨ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ : 

( 
ਹਨ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ ?) ਭਾਵ ਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ (0 

0 ੨. ਨੋਟ : ਉੱਪਰ ਆਏ ਅੰ. ਹਨ। 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਨ 8 ਮੋਰ 
ਹੋ! ਮਾਰਦੇ ਹਨ, 

5 

6 ੧. ਨਟ : ਦੁ 
ਦੇ ੬ ਬੇਦ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

"੨੩ ਗਦਰ ਹਦ [ਵਿੱਤਰ ਡਾ ਲੂ 

0 

[[ ਹੈਜਿ ੨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਉੜੀ ਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੀ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ 
ਰੰ 

& 
ਅਕ ੧੩ 

ਨ
ਉ
 

੧੩, ਗਉੜੀ 

ਰੂਪੀ 
ਕੀ ਕਰਾਂ ।੧। 

0 

) 

੨ 
ਹੌ ਤਤ 

. ੩ 

ਹਾ 

(0 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ੧੨ ਸ਼ਬਦ 
ਦਸੇ ਰਣ 

ਦੱਸਦੇ ਹਨ : 

੍ 

ਨ 
ਅੰਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਉੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾਰੂ 
ਉਚਾਰਣ ਕਰ । 

੩੬) 

ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਥ ਚੇੜੀ' ਦਾ ਇਹ ਦਾ: ਜੋੜ ੧੩। ੍ ਹੈ ।੫੧% 

ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

੨੦੦੬ ੧੧੨੧੪ ੦੨੦੨੦੬ 

0 ਰੇਤੀ ਦਾ ਹੈ। “ਗਉੜ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਕੇ-ਅਮੀਰਲਾ ਹੈਕ = 
ਹੇ ਮਨ! ਸ੍ਰੀ ੨੦੦੯੬੦੦੨੬੦੨੬ 

੧ __ਚੇਤੀ ਦੇ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗਉ 
। ਉਥੇ ਚੇਤੀ ਦੇ । ਕੁਲ ਜੋੜ 

ਵੇ. 
੨੯੨੬੦੬੯੨੦ 

0 ਗਉੜੀ ਦੇ, 
੫ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ 

੨੨੧੨੦੨੦੨੩ 

0 
(੨ ਚੋਤੀ” ਦੇ ਕੁਲ 

ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

੨੦੨੨੬ ੧੦੦੦੦੬੦੨੦੬ 

ਮਿ “ਗਉੜੀ 
ਉੜੀ ਦੇ ਅਤੇ 

੨੨੧੨੨ 

੍ ੧੨ ਸ਼ਬਦ ਗਉ 
45੨੨੨੨੦੨੬ 

ਨ! ਭਾਵ 

6੯੨੬੬੬੬੯੬ 

0) ੧੭ ਹੈ। 
੨੨6੨੯੨੦੬੯੨੯੨੬= 

ਕੇ (੧ 
ਸਿ 

੧੬੦੨੦੬੦੨੯੬੬੬੯= 
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ਹੈ ੪. ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰੜਾ 
0 ਹੈ; ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
 __ ੫. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਰਚ 
ਮਹ ਕੇ ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬੀ 
ਮਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਾ ਧਨ) ਜੀਵ-ਰੂਪੀ 
ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 
ਇੰ ੬. ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
1 ਅਮਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ, 
ਰੀ ਉਧਰ ਪੰਜ ਜਨ ਜੋ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ।੨। 
$ ੭. ਆਖ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਰੀਰ-ਮੱਠ 
। ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਰਾ-ਡੰਡਾ ਜਮਦੂਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਹੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਫੜੀ ਗਈ। 
'% ੮. ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਸੈਗਲ ਗਲ ਵਿਚ 
0 ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ 
00 ਭੱਜ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ।੩। 
। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ 

ਨ ਉ: ੯. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ 
6 ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਰੰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਹੈ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
੍ `ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਮਾਂ 
। ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪।੨।੧੪। 

06 ̀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਲਕਾਣੀ ਦੇ 
ਹਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸ਼ਾ 
0) ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਭੀ ਦੱਸ 
ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

<<, 

੨੧ 

0 ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਾਂ 

0 ਸੰਬਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ । 
 ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇ' ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ, ਜੀਵ ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪ 
ਰੀ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਆਖ਼ਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ 
ਨ ਨੂੰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ । 

ਮੰ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਨ ੧. ਮੁੰਦ੍ਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦਾ 

ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਥਾਤਾ ॥ 
੨. ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸਿ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ 

ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ ॥੧॥ 
46੨%੨੯੧੨੭੭੨੨੯੧੭੨੭੭੨੧੭੨੭੦੨੯੧੦੨੨੦੨੯੧੦੨੨੭੦੨੭੦੨੦੨੭੦੨੨੨੨੭੨੨੭ <੨੩੨੦੦੧੦6੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੯੨੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੩੦ 

ਆ 
੨੨੨੨੪ ( 
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ਗਾਉਂੜਾਂ ਮਹਲਾ ੧-੫ਨਾ ੧੫੫-੫੬ 
੨“ 

ਤਾਲਾ ਕਿ ਕਦ ਖਾਂ 

੩. ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਸਿਤਾ ॥ ੍ 

੪. ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦੂਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਸੰ 
ਕੰਦ ਮੂਲਿ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹ 

੫. ਮੂੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ 
ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਰੀਗਾਤਾ ॥ ਮੀ 

੬. ਤ੍ਭਵਣ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਮੀ 

ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਅੰਧਾਤਾ ॥੨॥ 
੭. ਕਰਿ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿ ਨ 

ਸੈਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਵਸਿਤਾ ॥ ਮਹ 
੮. ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ (0 

ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥ ॥ 
੯. ਜਪਸਿ ਨਿਰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥ 1 

੧੦. ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨੂੰ 
੧੧. ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੈਸੁ ਇਆਣਾ 0 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥ ਮਹ 
੧੨. ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਹੈ 

ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥ ਹੀ 
(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ 

ਰ੍ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) 0 

ਪਦਾ ਅਰਲ' “ ਘਟ ਭੀਤਰਿ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਮੁੰਦ੍ਰਾ--ਮੰਦੀਆਂ । 

ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਇਆ-ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਨ 
ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਨਣਾ । ਖਿੰਥਾਤਾ--ਖਿੰਥਾ, ਗੋਦੜੀ। ਤੇ-ਓਹੀ। ਪੰਚ ਨ 

ਚੇਲੇ-ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰੂਪ ਚੇਲੇ । ਕੀਜਹਿ--ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਰਾਵਲ--ਹੇ ਰਾਵਲ, ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ-ਜੋਗ ਸਾਧਨ 
ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਇਵ--ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਪਾਵਸਿਤਾ-ਪਾਵਸਿ, ਤੂੰ ਪਾ 
ਲਏਂਗਾ। ਨਾਸਤਿ-ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਵਸਿਤਾ-ਲਾਵਸਿ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਾ ਨੂੰ 
ਲਏ । ਮੂੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ--ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆਂ। ਮੂੰਡੁ-ਸਿਰ। ਪਟੰਬੁ- ਨੂੰ 
ਠੱਗੀ, ਵਿਖਾਵਾ। ਗਲੀ--ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਮਨੁ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ 

ਸਿ) 

ਮਨ। ਲਾਵਸਿ-ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ'। ਮੂਲਿ ਨ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨ 
ਧਾਵਸਿਤਾ-ਕਿਉਂ ਦੌੜੇਂਗਾ ? ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਂਗਾ। ਰਚਸਿ ਮਨਾ-ਮਨ ਨੰ 
ਰਚਾ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਪਟੁ-ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ। ਕਮਲੀ-- ਇੰ 
ਝੱਲੀ। ਹੈਸੁ-ਜੀਵਾਤਮਾ। ਬਿਹਾਣੀਤਾ-ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨ 
ਨਾਗੀ--ਨੰਗੀ ਦੇਹ, ਸਰੀਰ । ਦਾਝੈ-ਸੜਦੀ ਹੈ । ਪਾਛੈ-ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਨਰ 
ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ। 

ਆਪਾ ਲਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨ 
ਹੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ।” ਨ 
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਗ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨ 

੩ 

ਨ 

ਇਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।” ਨ 
॥ 

੨੦੨੬੧੨੦੬ 4੨੦੬੧ 
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੨੨੯੧ 
(9 

ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਪ੍੍ 

ਉ: ੧. 

ਪ੍ਰ 
ਉ! ੯. 

. ਹੈ ਜੋਗੀ ! ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ 
ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਦ ਮੂਲ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ 
ਵਿਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖੇ । 

. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਨਿਹਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੋ 
ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 
ਸਮਝੋ ? 

ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 
ਗੈਗਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ 
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

_ ਹੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ! ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਕੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ)।੨। 

. ਹੈ ਜੋਗੀ ! ਤੂੰ (ਪਟੰਬੁ) ਠੱਗੀ, ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ 
ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ 

ਸੰਸਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । 
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਲਬ ਲੋਭ ਵਿਚ ਦੌੜਨੋਂ 
ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕੇ ? 

. ਹੈ ਜੋਗੀ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਚਿਤ ਬਿ੍ਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ 
ਲਬ ਲੋਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ।੩। 

ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
ਹੈ ਜੋਗੀ! ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਪ। 

੧੦. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਦਸ, ਐਵੇਂ 

ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।%ਰਹਾਉ। 
ਆ, ੧, 
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੧੧. ਕਾਂਇਆਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਬਧ ਮੂ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਉ (ਇਆਣਾ) ਭਾਵ ਬਾਲਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨ; 
ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈ 
ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰ 

੧੨. ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜਦੋਂ 
ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨ 
ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰ 
ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਪਛੋਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇ! ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਇੰ 
ਸਕਿਆ।੪।੩।੧੫॥ । 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੰ 
ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੀ 
ਪੂਜਾ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋਗ ਦੇ 

ਸਹੀ ਅੰਤਰੀਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ- 
ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਰੂਪ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੋਦੜੀ 

ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ । ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ 
ਰੂਪ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ 
ਰੱਬ ਵਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ। 

ਜੋ ਕਪਟ-ਭਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨ 
ਅਤੇ ਲਬ ਲੋਭ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਨੂੰ 

ਜੋੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਪਛੁਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਨ 

ਇਆ ਆ ਚ ਆ ਜਲ 

ਪਾ ਜਾ ਚ 

੨੨੨੨ 

ਤਾ 

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧॥ (ਮੇ 
੧. ਅਉਖਧ ਮੰਤ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ 0 

ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥ 
੨. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਹ 

ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ 8 
੩. ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥ (ਰੰ 

. ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੈਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ 
ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਹੂੰ 

੫. ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਮਹ 
ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥ ਮਹ 

੬. ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ 
ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥ ਇੰ 

੭. ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥ (4 

੮. ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਨ 
ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥ ਸਹ 

, ੪੯੦, ਨਾ ਦਲ, ਆ ੫, ਲਾ 
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੧ 0 

& ੯. ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ੭. ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕੰਮ ਨੂ 
੯15 ਤੀ 0 ੫ 2 ਜਿ ਖਾ ੧ ( ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੈਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਨ 
੨ 1 1 ਦਾ (੬, ਜ਼ == ॥ ਜੋ 8 ੨ ਮੀ ੧੦. ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਕਰਨਲ ਅਦਾ ਤਹ ਵਦੀ ਵਗ ਹਰੀ 

|, ___ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ ਹੀਹਲਦੀ ਹਦ ਗਰ ਸਲਯੂਖ/ਰਚਿਦ-ਹਨੀ (0 -. ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਨੌ' ਹਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਉਖਧ--ਦਵਾਈ । ਅਉਖਧ ਮੂਲੁ--ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ? 0 
2 ਰਲ ਰੀ ਰੰ 06 
(ਦਾ ਮੂਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ। ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ-ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ _ਊ: ੮. ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 
(0 ਮੰਤ੍ਰ । ਮਨ ਏਕੈਂ-ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ। ਦ੍ਰਿੜੁ-ਪੱਕਾ। ਨਿਯਮ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨੰ 
(6 ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੈਸਾਰ ਸਮਾਵਹਿ-ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਕਰਮ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ 

ਪੰਡ--ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੰਡ । ਉਚਾਈ--ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ । ਲਜੁ-ਉਮਰ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੩। 

ਮਹ ਲੱਜ। ਮੂਸਾ-ਚੂਹਾ, ਜਮ, ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਤਿਨਿ-ਤਿਸ _ ਪ੍ਰ: ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 0 
(6 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੁਭਰ-ਨਕਾ-ਨੱਕ। ਪੰਕ-ਚਰਨ ਧੂੜਿ। ਉ: ੯. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂ 
ਨ ੪ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅਰਥ [ਭੂ 
&%( ਰੰ ਰਿ , ਅਘ , ੫ ਇਕ ਯਘ ਹੱ 00) 

(ਪ੍ਰ: __ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅਗਿਆਨ-ਰੋਗ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦਹ ਦਰ ਹਸਨ ਤਹ ਸਰਵਰ ਬਿਲ ਨਸਲ 
ਹੱ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਦਾ ਨੱਕਾ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਨੂੰ 

੨੦੦੯੬ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਜੇ ਕਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ- (0 ਉਓ 
( ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਨ 

ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 
( ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
1 ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। 
6 ੨. ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 

ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਟਣਹਾਰਾ ਸਮਝ 
1 ਲੈ।%। 

੧) ___ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ 
0 ਦਾ ਰਾਖਾ ਇਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, (ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ)। 

(ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭੀ ਉਸ 
0 ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਿਤ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

ਉਪਜਦੀ ? 

_ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਤ੍ਰਗੁਣੀ ਇੰਦਰੇ 
ਨਾ 
੨੨੦੧ 
੨੬ ਪ੍ਰੋ 2 
ਟੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਯਕੀਨ 
ਨ ਕਰ ਕਿ ਉਸ (ਅਲਖੁ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ (ਲਖਿਆ) ਸਮਝਿਆ 
(ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੧(ਰਹਾਉ। 
੫. ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹੀ ਪੰਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ 
| ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ 

ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 
੬. ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਿੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ 
੍ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਧਰ 
ਰ ਕਾਲ-ਰੂਪ ਚੂਹਾ ਉਮਰ-ਲੱਜ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 
(1 ਹੈ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੨। 
ਉ = ਰਲ , 
<੬੦੦੦੦੦੨੦੦6੨੧ਟ੯੨੯ਟ੦ਟ6੨੯੬੦੬6੨੯੦੬੦ 

ਵਾ 
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ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ--ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਕੁਝ ਨੈ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ।੪।੪।੧੬ 0 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਜੇ ਕਦੀ ਇਕ ਰੱਥ ਦਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਨ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ- ਨੂੰ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ 
ਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮਾਂ- ਨ 
ਜਨਮਾੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੰ 
ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ (0 
ਦਾ ਮੋਹ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਨ 
ਕਾਲੀ-ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 
ਉਮਰ-ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨ 
ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਉ 
ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ੍ 
੧. ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ । 

ਕਿਦੂ ਥਾਦਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ 6 
੨. ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਹੀ 

ਕਾਰੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥ ਹੱ 
੩. ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ । 
੪. ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਨ 
੫. ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ॥ 
੬. ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 
੭. ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੈਨੈ ਮਹ 

ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ॥ 
<<, 

( ਵੱ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿਝ ਜਾ (੨੯) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੧੫੬ 
੨੨੯੦੦੦੦੦੯੦੬੦੨੯੬੦੦੦੦੨੬੦੨੯੬੨੦੬੯੬੯੬੯੩੯੬੯੨੯੬੦੬੯੩੯=੯੬(੬(੬੬੯੬੬੯੬੯੬੨੬੯=(੬(੬੬੬੪੬੦੩੪੬੦੬੩੯੩੯੨੬੬੧੨੦੨੦੬੬੧੬੦੨੦੨੨੬੦੫੬੩੦ 

ਇੰ ੮. ਅਗਗੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥ ੪. ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜਿਥੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ( 
$ ੯. ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਭੀ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਮੂ. ॥ 

ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ॥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਦੱਤਾ 

($ ੧੦. ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ (00440 
ਮਹ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥ ਰਿ ਨੀਦ ਚ ਜੀਜੇ ਜਲ ਹੂ 

(0 ੧੧. ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਉ: ੫. ਹੋ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ $ 
ਸੰ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥ ਕੁ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, (0 
6 ੧੨. ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ 
(1 ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ ਅਸਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਖਾਂ, ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਨੇਕ 0 
(0. ੧੩. ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇਂ। । 

. ਨਾਨਕੁ ਚੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਬਣ-ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਮਹ 
ਨ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ 
। ਸੁਖੁ ਹਵੇ ।ਦਨੁ ॥੬॥੫॥੧੭॥ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਵਿਚ (0 

0 ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਤ ਕੀ-ਕਦੋਂ' ਦੀ ? ਕੇਰਾ-ਦਾ । ਕਤ ਕੇਰੀ-- ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੌਮ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਹਰ 
(1 ਕਦੋਂ ਦੀ । ਕਿਦੂ-ਕਿਸ ਤੋਂ । ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ--ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ? ਬਿੰਬ- ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਭੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ।੨। 
0 ਬੁਲਬੁਲੇ । ਨਿਪਜੇ-ਨਿੰਮੇਂ', ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਟਿਕਾਏ ਗਏ। ਕਾਹੇ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਭੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨ; 
$ਕੰਮਿ-ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ? ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ-ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਿਆ ? 0 

ਚੀਨੇ-ਵੇਖੇ। ਨਾਗ-ਸੱਪ। ਪੰਖ-ਪੰਛੀ। ਬਿਜ-ਪੱਕੇ। ਮੰਦਰ- _ਉ: ੭. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੈ 
ਹੂ ਘਰ। ਨਵ ਖੰਡ--ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ। ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ- ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨ 
ਹਉ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਵਗੈ--ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਤੀ--ਛੁਰੀ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਭੈਨਦਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨੂੰ 
0 ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੁਰੀ। ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
( ਅਰਥ : ਵਸਤੂਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ( 
ਮਰ ੍ ਰੀ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ 

[0 ਹ ਜਨ ਹਨ ਅਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸ ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ; 
0 ਮਨੁਖਾ- ੍ 4 ਨ ਨ 
1. ਸਿ ਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੰਦ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ (( 
ਹੂ ਗੀ 1 ਜੇ ਗਿਜਰ ਹੀਨ 1 ਸਜੀ ਲੀਦਨੀਇ ਜਿ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ? ਉ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸ ਜੂਨ ਦਾ, ਦ ਹੋ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾੜ 
੧ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਉ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੂਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਦੇਖਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 0 
6 ਹਰ ਨ ਟੇ ॥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 6 
ਰੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਜਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਚੋਰੀ ਤੇ &; 
0 31 > ਜੱਜ 2 ਤੀ ੨ ਆ ਘਾ ਘ ) | ਪ੍ਰ: ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ੧ 
ਨ ਉਂ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ।੩। ੧15 

0 ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਨੰ 
0 ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਜਠਰ-ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ (ਬਿੰਬ) ਬੁਲਬੁਲੇ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ।੧। 

. ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ! ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ` 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਇਕ ਰੀਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ 
ਤੋਂ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ 

ਵੱਲ ਅਸੀਂ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
੨੩੦੩ << 

2੦੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੦ਟ੯ਟ੦੬੬੦੬੦੦੦੬੬੦੯੬੯੬੯੬੦੬੫੬੦੯੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬ਣ੬੬੦੬੧ ਕਿ ਕਾ ਕਾ ਕਦ ਦਾ 

ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

- ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ 

ਹੱਟੀ-ਹੱਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਭੀਖ 
ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਭੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

ਵਾ ਦਸ 
੨੦੨੦੦੨੦੧੦੦੦੨੨੦੦੦੦੦੨੦੬੯੨੯੬੦੨੯ਟ੦੨੦ਟ੦੬੦੨੯੬੦੯੨੦੨੦੨੦੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟਕਿ ਸਰਾਂ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹੋਝ ਜਾਂ (੩੦) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ $-ਪੰਨਾ ੧੫੬-੫੭ 
6੨6ਣ੫ਣ੦ਣ੯੬੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬ਣ੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੨੦ਣ੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦ਣ੦੬੦੬੦੬੧੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦ਟ੦੦੧੬੦੬੦੦੦ਟ੨ ਰੀ 

ਹੀ ਪ੍ਰ: __ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ? 
0 ਉ: ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 
0 ਪਰ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, 

ਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋਣ ਦਾ 
(੧ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਈਂ 
੍ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਤੂੰ 

ਲੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕ 
0 ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਫਿਰ 
0 ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਵਣਜਾਰਾ-- 
0; __੧੦. (ਕਿਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਾਂਗ) ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਆਪਣੇ 
੨ 

6 ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਨ ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ ।੪( 
(0 ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ 
10 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? 

$ ਉ:੧੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਜਦ ਇਹ ਜੀਵ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਵੀਚਾਰ 
ਮਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਣਮਿਣਵੇਂ 
( ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 
11 ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਮਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਔਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 
੧੨. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! 
। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਉਪਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ 
& ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ 

ਵਾਂਗ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ।੫ 
ਮਹ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਸਦਕਾ ਉਹ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
6; ਉ:੧੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਰੀ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ! ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਕਾਮਾਦਿਕ 

& ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ (ਕਾਤੀ) ਛੁਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਪਰ 
ਸਾਨੂੰ (ਕੁਕਰਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਲਵੋ । 

0 ੧੪.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
(1 ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. 
ਸਰ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 

(ਦਿਨੇ ਰਾਤ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 
੧ ਹੈ।੬੫।੧੭। 

ਹ __ ਭਾਵਾਰਥ : ਉਸ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਅਰੀਮੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ 
1 ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੀ ਕੀ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 

1 ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 
ਸੂਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 
| ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਰੀਦ 
6 ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਤੋਂ' ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
[ ਕਜਆ ਤਾ 
੧ 
ਹਿਤ ੍ ਰੰ 1 1 ( 1 0 1 ( ( 7 ?-ਅ 23 ਤਕ 5੨੭ (ਚਾਪ ਜ ਕ 

ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱ 
ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨ 

ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੱ 
ਅਰਦਾਸ ਕਿ 'ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਅਥਾਹ 1 

ਨ 

ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਲਓ।” ਨ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ 
(ਸਦਾ ਹੀ) ਸੁਖ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧॥ ਰਹ 
੧. ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ (0 

ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ ਹੀ 
੨. ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ੍ 

ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥ ੍ 
੩. ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ 
੪. ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹ 
੫. ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਹਰ 
ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥ ੍ 

੬. ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ (1 
ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ ਹੀ 

੭. ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ _ ( 
ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥ ੍ 

ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥ (0 
੯. ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ 1 

ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ ਮੂ 
੧੦. ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ । 

ਕਿਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥ 

ਪਦ ਅਰਲ : ਬਦਲੇ-ਵੱਟੇ, ਭਾਅ। ਅਨਤਾ ਧਨੁ-ਬੇਅੰਤ ਨ | 
ਧਨ। ਧਰਣੀ ਧਰੇ-ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰੰ 
ਅਨਤ-ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ-ਉਸ ਅਨੰਤ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਤ ਕਉ-ਬੇਅੰਤ ਨ 
(ਧਨ) ਨੂੰ। ਅਨਤ ਗਵਾਇ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਗਵਾ ਕੇ। ਨੂੰ 
ਜੇ ਮਿਲੈ-ਜੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਭਾਗਠੁ--ਧਨਾਢ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, 8 
ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਰਮ--ਅਮਲ, ਆਚਰਣ । ਨਿਬੜੈ-- ਹੂ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਣਾ-ਜਗਤ। ਨ ਜਾਪੀ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੂ । 
-ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: __ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ? ਨ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਦੇਹ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਉਸ 

੨੧੨੭੨੭੨੧੨੬੨੭੨੭੨%੨੨੨੨੭੨&੨੭%੨੪੨੯੨੦੨&੩੪੪ ੧੫੦੩੧ 
੨੬੫੨੫ ੬ ਆ ਆ ਆ ਆਂ ਆਪ ਆ ੧੧ ਦਾ ਪੰ ੯॥ ॥11 ਚ: 



ਵੀ 

੧੧੧ 

ਟੇ <ਵ 

ਨ ਦ ੨੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੨੦੨% 
ਖਾ 

ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
ਮਦ ਨ ਦਿ ਲਤ ਲਤ ਕਾ ਨ ਰੰ 
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ਉ:੧੦. 

ਦਾ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਰਾਤ 
ਤਾਂ ਸੌਂ-ਸੋਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਦਿਨ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਵਿਅਰਥ 
ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

. ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ, ਬੇ-ਕੀਮਤਾ 
ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਡੀ 

ਦੇ ਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੇ-ਅਰਥ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 

ਹੈ।੧। 

. ਐ ਮੂਰਖ ! ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

. ਹੈ ਮੂਰਖ ! ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ 

ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋ' ਪਛੋਤਾਪ 

ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਜੀਉ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ? 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋਂ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ (ਨਿਰਾ) ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ (ਜਾਇ) ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ । 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ ? 
. ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕੋਂ, ਤਾਂ 

ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਿਅੰਤ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਗਏ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਆਏ। ਭਾਵ 

ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾ 
ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ।੨। ਰ੍ 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ 
ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ; ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋਂ ! ਜੇ ਕਦੀ ਨਿਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਾਮ- 

ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

. ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ 
ਹੀ ਨਿਜ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ - 

ਮੋਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, 

ਨਾ ਹੋਣੀ; ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।੩। 
. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ,ਓਹੀ ਇਸ ਦੀ (ਸਾਰ)ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ਜਨ ! ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਕਰਮ ਮੂਲੋਂ 
ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। 
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਰਬੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ 

ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ।੪।੧।੧੮। 
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ਅਲ ਕਲ 

(੩੧) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੧੫੭ 
ਪਿ ਕਣ ਕਲ ਕਦ ਕਲ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ- ਲੂ 
ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਸੌਣ ਵਿਚ--ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ, ਨ 
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਿਆ ਧਨ ਨੂ 
ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 
ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ 
ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਸਦ ਗਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੂ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀ 

ਪਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਭੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨੂ 
ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਭੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨੂ 
ਮਾੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਨੰ 
ਜਦੋਂ'` ਭੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨੂੰ; 
ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਨੂੰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੀ 

ਨੌਂਟ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ : ਹੈ 
ਅੰਕ ੪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ੪ ਬੰਦ ਹਨ। & 
੧੮ ਅੰਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨ 

ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ੧੮ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਗਉੜੀ ਨੰ 
ਚੇਤੀ” ਵਿਚ ੫ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (0 

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ “ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ” ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । । 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧॥ । 
੧. ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ । 

ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥ ਨ 

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥ ਨ 
੩. ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ॥ 
੪. ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂੰ 
੫. ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਰੂ 

ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 1 

੬. ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਮਹ 
ਦਰਸਨਿ ਰੁਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥ ( 

੭. ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ 
ਜੀਅ ਜੋਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ॥ । 

੮. ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ 0 

ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ_ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ॥੩॥ ਹੂ 
੯. ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਰੰ 

ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਮਹ 
੧੨੧੬੦੦੨੯੬6੦੯੨੦੯੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੦੧੦੬ਣ੦੦੦੦੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬੬ :੨੨੬% 
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੧ ਵਿਚ (ਸਬਦੁ) ਬ੍ਰ । ਜਿਵੇਂ 
ਬ੍ਰਹਮ 

6 

(4 ੧4 

ਮਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ੨/੨੬੦੨੨੦੨੦੧੬ 

ਸਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੀ 
ਨਿਦੇ ਹੋ? 

੨੨੦੨੦੨੨੦੨੩੦੩੬ ਸੋਹਾਗਣੀ 
॥੧੯॥ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱ 

ਦੀ-ਮੰਨਦੀ । 

ਨੰ੬੧ 
ਨਕ ਸਦਾ 
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ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ 

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ 

ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ-ਹਰਨੀ, ਕੋਇਲ, ਮੱਛੀ, 

ਨਾਗਨ--ਚਾਰ ਜੀਵਨ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਰ ਹਨ, 

$ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : 

(ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪੱਸ੍ਹੀ) ੍ 

੧. ਹਰਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਸੀ, ਜੋ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ 
ਕੇ ਰਾਤੀਂ ਕੁਟੀ ਵਿਚ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬ੍ਰਿਛ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਤਪ ਕਰਦੇ 

ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
੩. ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 
ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਬਤੀਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ 

੪. ਸੱਪਣੀ ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਗੁਫਾਵਾਸੀ, ਜੋ ਹਿਮਾਲੇ ਤੇ ਆਬੂ 
ਆਦਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿ੍ਹਨੀ ਵੈਰਾਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੁ ਕਰਕੇ ਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 

ਅੰਮਿ੍ਤ ਪੇ੍ਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਧੁਨੀ ਇਹ ਭੀ ਨਿਕਲਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍੍ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਨਯਾਸੀਂ, ਤਪਸੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ, 
ਹਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਈਸ਼ੂਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰੀ-ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਏਗਾ । 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧ _ 

੧ਓਂ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
. ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ 
ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 

. ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ 

ਸਿਵਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ 
ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥ 

. ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ 
ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
. ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ 
ਰਾ 

੨੬੨੦੪ ੨੦੩੦੭ ੧੬੧ 
(੦੨੭ % ਅਲ “ਅਲ ਲਾ 

੭. ਸਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ॥ 

ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥ ਹੀ 
੮. ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਹੂ 

ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥ ਮਹ 
੯. ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ 

ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੈਨਿ ॥ ਮਹ 
੧੦. ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਹਰ 

ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੈਨਿ ॥੪॥੧॥੨੦॥ ਹਉ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਜੈ ਘਰਿ-ਜਿਸ (ਸਤਿਸੈਗ) ਘਰ ਵਿਚ । ਹੀ 

4 ੨" 

ਕੀਰਤਿ-ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। ਤਿਤੁ ਘਰਿ-ਉਸ ਸਤਿਸੈਗ ਘਰ 
ਵਿਚ। ਸੋਹਿਲਾ-ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ (ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀਵਾਹ ਨੂੰ ਜੋ 

ਗੀਤ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਜਾਂ 
ਸੁਹਾਗ ਆਖੀਦਾ ਹੈ)। ਜਸ, ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ, ਪ੍ਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 
ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ । ਹਉ-ਮੈਂ। ਵਾਰੀ-ਕੁਰਬਾਨ । ਜਿਤੁ 
ਸੋਹਿਲੈ-ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਮਾਲੀਅਨਿ-ਸੈਮ੍ਹਾਲੀਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਖੈਗਾ--ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੇਰੇ-ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ (ਹੇ 
ਜਿੰਦੇ)। ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ-ਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ । 
ਸੁਮਾਰ-ਅੰਤ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ । ਸੈਬਤਿ-ਸਾਲ, ਵਰ੍ਹਾ। ਸਾਹਾ-ਵਿਆਹੇ 

ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਿ ਕਰਿ-ਰਲ 
ਕੇ। ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ-ਤੇਲ ਪਾਓ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ 

ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਏਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੀਆਂ, 
ਤਾਈਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ 
ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 
ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂ)। ਪਾਹੁਚਾ-ਪਹੋਚਾ, ਸੱਦਾ (ਵਿਆਹ 

ਦਾ ਸਾਹਾ ਤੇ ਲਗਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਈ 
ਜੰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੋਚਾ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ)। 
ਪਵੈਨਿ-ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਹ-ਦਿਨ। ਆਵੰਨਿ-ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਨੌਂਟ “ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਹੂਰਤ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਥਲੇਵੇਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਕਰਨ 
ਦਾ ਪੁਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ-ਕੁੜੀ 

ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 
ਮੌਤ ਪਹੋਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਕਾਂ ਸੈਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ 
ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਪੇਕੇ-ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਲੋਕ-ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਿੰਦ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੈਗ 
ਵਿਚ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਤੇ ਸੁਣ । ਸਤਿਸੰਗ ਮਾਨੋਂ ਮਾਈਏਂ ਪੈਣ 
ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਸੈਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ 
ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੁਰਨ $ 
ਵਾਲੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਰ 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂ 
ਗੁਰੂ ਨਾਦ ਮਨਕਾਹ;ਨੀ ਨੇ ਲਿਹ ਵਹਾ ਪੀ ਪੀ ਦਲ ਤੀ 

ਦਾ 
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/ਲਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਬ ਜਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੁ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਇਹ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ 

0 ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ, ਬਨ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ 
ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : 

ਅਰਥਾ : 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ 

ਅਸਥਾਨ ਕੇਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ? 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਉੱਤਮ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਸੈਗ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ (ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਰੂਪੀ) ਘਰ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ 
ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

੨. ਉਸੇ (ਸਤਿਸੈਗ) ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ 
ਰੂਪੀ ਮੰਗਲਮਯ ਗੀਤ ਗਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦਾ 
ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ।੧। 

੩. (ਪਰ ਹੇ ਸੱਜਣ !) ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦਾ 
ਸੋਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵੋ । 
ਕਿਉਂ' ਜੀ, ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

. ਹੈ ਸਿੱਤਰ ਜਨ ! ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸੁਖ (ਰੂਪ ਫਲ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਧਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ 
ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? 

ਉ: ੫. ਹੇ ਭੋਲਿਆ ! ਵੇਖ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ (ਦਿਨੇ 
ਰਾਤ) ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ 

_ ਵੇਖੋਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਓਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੀ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸੋ। 

. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ 
ਲੇਖਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੨। 
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 
ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

ਉ: ੭. ਹੈ ਭਾਈ! ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਤ ਅਵੱਸ਼ 

ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈਂ ? ਤੱਕ ! ਜਿਵੇਂ 
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ ਸੈਮਤ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, 
ਤਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸੈਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਇਲਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਣ ਹੈ : ਝਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹ 
ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ। (ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ 
ਸਿ ਰਹ 
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੮. ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵਿਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ।੩। 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ ? ੍ 
ਸੱਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਆ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ-ਨਿੱਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ 
ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ 
ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਚਲੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਪਾਹੋਚਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : 

ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੂਆ ਤੂ ਅਪਨੇ ਭੀ ਜਾਨੁ ॥੧੬੭॥ 
(ਸ਼ਲੇਂਕਾ ਕਾਨ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੩) 

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨੂੰ 
ਭਾਈ ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੀ ਉਹ ਮਰਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੂ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣ ਪਰ ਪਤੀ- ਨੰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । 0 

ਪ੍ਰ: ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ? 

- ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ 
(ਸਦਣਹਾਰਾ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 
ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਪਲ-ਪਲ ਕਰਕੇ ! 
ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨੂੰ 
ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾ ਲਓ ।੪।੧੨੦।" 
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ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਰੈ : 

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੨੨॥ ਰੇ 
(ਸ਼ਲੌਕ ਕਲੀਨ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੫) 

ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਨੂੰ 
ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨੂ 
ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਸ਼ਾਦੀ 1 

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ : ਕਿ ਉਸ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

1. ਉ. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ : 

ਅੰਕ ੪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ੨੦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਗਉੜੀ” ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ੨੦ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਪਿੱਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ 
ਅੰਕ ।੪।੨।੧੯। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਦੇ ੨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਗਣੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਗਣੀ 
“ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ੧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਅ. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਪਾਠਾਂਤਰ 

ਭੇਦ ਹੈ, ਪਾਠਕ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4੨੦੨੦੬੬ 

੫੫ 
<< 

<<, 
ਨਲ 

੮੬੯੨੯੬੧ 
,= (੧੨੧੧੦੦੯੧੭੨੧੧੭੨੯੧੦੨੯੦੨%੭੨੨%੨੨੨੨੯੨੨੪੨੨੪੨੭੨੪੨੨੨੨੦੨੨ ਜਾ ਆ ਆ ਆ ਕਾ ਕ 
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ਰਤ ਕੀ ੧੧੨੦੨0੦੦੨੭੩੦੨੦੦੨੬੪ 

੯੯ ੨ ੨ 
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ਹੈ, ੫ 

॥ ਮਗਰ ਤਰਕ 

[ ਰਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ 
0 ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ 
0 ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ “ਸੈਬਤਿ ਸਾਹਾ” ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ॥ 

0 ੧ਓੱ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
& ੧. ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ 
0 _ ੨. ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 
0 ੩. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥ 
੪. ਹੁਕਮੇ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ 
6 ੫. ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭੁਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 
ਮੂ ੬. ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
($ ੭. ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੁਭਾਇ ॥ 
0 ੮. ਮੈਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 
!ਹ ੯. ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 
0 ੧੦. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
0 ੧੧. ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ 
0 ੧੨. ਮਨਿ ਨਿਰਮਲਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 
0 ੧੩. ਸਾਚਿ ਵਸਿਐ ਸਾਚੀ ਸਭ ਕਾਰ ॥ 
& ੧੪. ਉਤਮ ਕਰਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥ 
0; ੧੫. ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ 
0 ੧੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
ਨ ੧੭. ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
0 ੧੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਰੈ ਪਿਆਰੁ ॥੪॥੧॥੨੧॥ 
0 ਪਦ ਅਰਥ - ਚਉਪਦੇ--ਚਉ--ਚਾਰ। ਪਦੇ-ਬੰਦ, ਭਾਵ 

ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਿ-ਮਿਲਿਐ-ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ। 
| ਮੇਲਾ-ਮਿਲਾਪ। ਬਿਧਿ-ਮਿਲਣ ਦੇ ਢੰਗ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
 ਰਾਹੀਂ। ਭਇ-ਭਉ ਵਿਚ, ਡਰ, ਅਦਬ ਵਿਚ । ਭਾਰਾ-ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ 
6 ਦਾ ਮਾਲਕ । ਕਰਣੀ-ਆਚਰਣ, ਭਗਤੀ । ਤੇ-ਤੋਂ। 
&) 

ਆਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ 

੬੧੦੨੩੨੭੩੦੦੭੨੭੯੩੦੦੩੨੩੦੬੭੨੧੦੨੭= 

ਰਿ 
ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

੪. ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੧। 

(੧੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੨ ਰਸ 

ਪ੍ਰ: ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ? ਨ 
ਉ: ੫. ਜਦੋਂ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨ 

ਭੈ ਭਉ ਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਮੂ 
ਤੇ ਡਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (8 

੬. ਬੱਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਮੱ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਹੀ 

ਪ੍ਰ: ਉਹ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ ? ਨ 
ਉ: ੭. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 0 
ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਕੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? 1 
ਉ: ੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿ 

ਮਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਰ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੂ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ 
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੯. ਪਰ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨੰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ-ਉਰਾਰ ਨ 
ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ( 

ਪ੍ਰ: _ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ? ਮੂੰ 
ਉ:੧੦. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਨੰ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਨੂੰ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੨ 0 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ੍ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 0 

ਉ:੧੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂ 

ਨ ਅਲ ੧੨. ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਗਟ ਨੂੰ 
ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ।ਿ 

੧੩. ਜੇਂ ਕਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਵੱਸੇ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਸ 7੧ 

੍ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 
: ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ! ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ੧੪. ਇਸ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਨ 

ਮੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂ 
। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੩। ਨ 
ਨ ਪ੍ਰ: _ ਤਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰ: ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਨ 

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਮਰ 
ਮੂ ਉ: ੨. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ _ਉ:੧੫. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨ ! ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, # 
(0 ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। । 
ਇ ੨੯੬੦੬੦੪੨੦੬੦੬੦੬੪੩੨੨੦੯੦੬੬੦੬੯੩੯੩੬੦੬੨੬੬੦੬੬੦੪੬੬੦੬੬੬੦੬੬੦੬੦੬=੬੦੨੬੦੬੬੦੬੦੦੨੬੦੬੦੦੨੬੦% 6੬੦੧੬% 
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ਕਦ ਕਿ ਆ ਦਾ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੩੬) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ =-ਪੰਨਾ ੧੫੯ 
੨੨੧੨੫੨੧੨੧੦੦੬(੨੦੨੦੨੧੨੦੦੦੦੨੦੦੨੧੦੯੦੧੦੦੨੦੦੦੨੧੨੧੦੧੨੧੨੦੨੦੦੪੦੦੦੦੯੬੧੨੨੨੦੨੦੦੨੦੦੬੨੦੦੯੨੦੬੬੬੦੦੨੯੬੯੬੬੬੪੨੦੨੭ 

੧੬. ਪਰ, ਇਹ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਗਾਂ ਪਦ ਅਰਥ . ਸੀਝੈ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੍ 

ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਹਜੁ-ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਸੁਚਿ-ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਭਰਮਿ- ਟੂ 
੧੭. ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਦਾਤਾਂ _ ਭਟਕਣਾ। ਭੁਲਾਈ--ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ । (0 

ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅਰਥ : (0 
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 0 

ਪੇ ੩ : ਗੁਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ (8 
੧੮.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਨਾਮ __? ਰਿ ਰੀ ; ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ 

ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।੪।੧।੨੧ ਨ ਦੀ ਹਿਦ ਉ ਰ੍ ਨ 
ਜਿਆ ਰੀ, ਉ: ੧. ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨ 
ਨੌਟ : ਅੰਕ ੪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ : ਨ ਜਿ 

੨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ੨੦ ਰੀ ਦੀ ਆ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ _੧ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 0 
ਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ? ਨ 

੨. ੪ ਜੇ ਹੱ ਜਾਂ ੇ ਤੇ ( 
ਕੁਲ ਜੋੜ ੨੧ ਹੈ। ਉ: ਇਕਿ । 

ਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ 
ਭਾਵਾਰਥ “ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੁ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਪਿ ਤੁ ( 

ਰਿ ਦੇ _ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1 
ਗੁਰੁ ਦਾ ਸੈਜੋਗ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰੀ ੍ ਰਾ 

ਨ ਆ ਨਕ 0. ੩-੪. ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ : ਸਹਿਜ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ . ਰਾ ਸੀ 0 1 

ਦਾ (ਗਿਆਨ) ਸੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 2 ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੈ।੫। ਦੇ । 
ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉੱਜਲ-ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨ ਤਾਂ ਗਲ ਗਾ ਹੀ ੨। ਹ 
ਉੱਤਮ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਨ ੬ ਹਾ ਇਤ ਨੀ ਜਿਦ 

੫ &ੀ. 1 < ( 

ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਹਾ ਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਐ ਨ ਤੀ ਐਸੀ ਤੀਰ 

ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਰੰ, ਦਮ ਨ ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੇਹੜੀ-ਕੇਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ( 
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਉ: ੭. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, (ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ & 

੧. ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਪਹਿਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਨ 
੨. ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਸੀਝੈ ਸੋਇ ॥ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਝ 
੩. ਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹ 
੪. ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ ੮. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ੍ 

੫. ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਆਇ ॥ 21464 (ਹੀ 
9 

੬. ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (੬੬ ਿ ਰਸ ਜਲਾ ਨੀ ਚ 
ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ ਪਾਵਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁ 0 

ਦੀ ੧ - ਨੀ ੂ ੧੦. ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹ 
੮. ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਵਸੇ ਆਏ॥ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੨ 0 

੯. ਗੁਰ ਤੇ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਚਿ ਹੋਇ ॥ ੧੧. ਐਸੇ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਨੂੰ 
੧੦. ਗੁਰ ਤੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । । 
੧੧. ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ੧੨. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਂਮ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਨੂੰ 
੧੨. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨ 
੧੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ ਕਬਰ, ਜੋ ਜੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਕੇ ਾਮ ਨੂ 

੩. & ੧੪. ਦਰਸਨਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥ ਰਾ ਰੀ ਉੱਦ ਕਾ ਲੀ 0 
੧੫. ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥ ਰਿ ਆ 

ਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨ 

੬ ਨ ਦਿ ਮਿਲਾਵ ਸੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੩। (0 

੧੭. ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੂ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਾ ॥੪॥੨॥੨੨॥ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ? ( 

੧੬੦੬੦੦੦੬੯੬੯੨੯੨੬੯੬੦੬੯੬੦੦ਟ੦੬੦੦੪੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੨੦੬੦ਟ੯੬੦੬੦੬੦੦੦ਟ੯੦੯੬੯੬੯੬੯੦੬੬੯੬੯੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੯੬੯੨੦੦੩੬੦੨੦੦੯੦੯੬6੦੨੯% 
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/ਲਹਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜਨ (੩੭) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੩-ਪੰਨਾ ੧੫੮ 
ਨ ੨੧੨੬੧ ਨੀ ਨਟ ੧੨੯੬੦੦੦੨੨੯੬੯੦੬੯੨੦੨੬੦੬੬੦੬੬੦੬੬੦੬੬੬੦੬੯੬੪੬੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੬੬੦੦੬੦੪੨੦੨੦੨੨੬੧ 

ਨੂੰ ਉ:੧੫. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਓਹੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਥ - 8 

(ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈਏ ? __ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ 
| ੧੬. ਓਹੋ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

। ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ______ ੍ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੈ 
| ਪੁਰ: _ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਚਾਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨ 0 ਨ ਨ ਲੈ ੪੫ << ਨੀਦ & ੮ : ਨ 2 ਨ ਸਰ 001 ੧ ਉ:੧੭-੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਥਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 8 

0 ਏਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਪ੍ਰੀਤਮ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ- ਗੁਣ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈ 
ਨ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 
0 ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ ।੪।੨।੨੨॥ ਮਪ ਨੂ 

0! ___ ਭਾਵਾਰਲ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹੀਣੇ ਹੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ- ੨. ਦੂਜਾ-ਉਹ ਸੱਚਾ ਓਥੇ ਆਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਮੰ 
ਨ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਾਭ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੱ 
6 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ੩. ਤੀਜਾ-ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 
ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਜੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ; ਮੀ 

ਨ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਪੇਗਾ। ੍ ਮੰ 
0 ੧. ਸੁ ਥਾਉ ਸਚੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਨ 
$[ ੨. ਸਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ਕਰੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਕਿ ਪੀ ਹਰ 
(੧ _੩. ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ ॥ ੬ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੂ 
( # ਓਂ 

ਨ 5 ਜਿ ਜਿਗਸ ਸਕਦੀ ੫ ਨ ੬. ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ-ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਨ 
1 ਰਿ ( ੭. (੧) ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ( 
0 ੬. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ ਸੁ ਥਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੀਦੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ੮ 
੬ ਨੈ ਸਦ ਮੈ (ਨ ੭. ਜਲਉ ਇਹ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਤੋ & (0 ਦੁ ਵਾ ਦੂ ਸੜਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਰ੍ ੍ _ ਕੂ 

੮. ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਫੀਕਾ ਆਲਾਇ ॥ ੮. (੨) ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਫਿੱਕਾ 

ਹੀ ੯. ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫੀਕਾ ਹੋਇ ॥ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ-ਚੁਗ਼ਲੀ, ਹਰ ਨ 
0 ੧੦. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥੨॥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਨੂ 
$ ੧੧. ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ)। _ ਮਹ 
$ ੧੨. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ਰਿ । 

( ਹੌ 0 ੧੩. ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥ ੩੫੧੮ ਨਰ ਇਨ ਆ ਸੱਖਣੇ”, ਇਸ ਨੰਜਾਰ 
0 ੧੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥ ੰ“ ਰਾ ਪਿ 
0 ਸਮਾਏ ਤ ਉਰ 4 ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0 
ਹਉ ੧੫. ਨਾਮਿ ਜੋ ਭਾਡਾ ਹੋਇ॥ ਪ੍ਰ: _ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੰ 
(6 ੧੬. ਉਂਧੈ ਭਾਂਡੈ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 4 ਆਉ ` ਨਹ 0[ '' ਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ? 0 
ਮਰ ੧੭. ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਉ:੧੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋਂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂੰ 
ਨ ੧੮. ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸੁ ਸਬਦ ਪਿਆਸ ॥੪॥੩॥੨੩॥ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਮ ਨੂੰ 
9 ਨ ਦਾ 
0 ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਸੁ-ਓਹ। ਕਰਮੁ-ਮਿਹਰ। ਬੈਸਿ-ਬੈਠ ਕੇ। ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੍ ( 
। ਥਾਏ-ਥਾਂ ਵਿਚ। ਜਲਉ--ਸੜ ਜਾਏ । ਦੂਜੈ ਭਾਇ-ਮਾਇਆ ਦੇ ੧੨. ਆਖ਼ਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਨੂੰ 
ਮਹ ਪਿਆਰ ਵਿਚ; ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ, ਉਸਤਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। __ `. ਨ 
ਮੰ ਨਿੰਦਾ, ਝੂਠ, ਕੁਸੱਤ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਾਇ-ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ___ ੧੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
0 ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ--ਹਰੀ-ਰਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰੋਇ-ਰੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ $$ 
ਹੋ ਕੇ। ਸੁਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਭਾਡਾ-ਯੋਗ ਪਾਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
। ਉੱਧੈ ਭਾਂਡੈ-ਉਲਟੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਉਲਟਿਆ ੧੪. ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਪੀਂਦਾ & 
(0 ਹੋਇਆ ਹੈ। ̀ ਹੈ।੩। 
(੨੬੬੦੨੬ ੨੨੦੦੨੨੦੦੬੦੨੬੦੬੨੦੦੬੬੦੬੨੬੨੦੬੦੬੦੫੬੦੦੬੦੬੦੬੪੦੬੦੦੨੬੬੦੬੦੬੬੬੬੬੯੬੯੬੦੦੬੯੬੯੬੦੦੦੦੬੬੪੬੪੬੯੬੯੯੨੬੩% 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
“(ਕਿ (੨੦੬੯੬੦੬੯੬੦੨੬੯੬੦੯੬੬੬੬੨੧੩੬੬ 

00 

(੩੨੧੩੮੧੦੫ ੩੯ 6 4 ਦਲ 

ਮੰ ਪ੍ਰ: ਦਈ ਜੀ ਜਥੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਿਹ ਲਿਉ ਨਹੀ ਤਰ 
ਿ ਜਾਂਦੇ ? 
0 ਉ:੧੫. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ 
ਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਉਸੇ ਮਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ 
ਨ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ 

0 ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ । 

। ੧੬. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ, 
ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
। ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
0 __ ੧੭. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 
ਮਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
੧) __ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ 
ਮਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ-ਭਾਂਡਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
0 ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ 

॥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੪॥੨੩॥ ਰ 
ਭਾਫਾਰਲ - ਰੋਜਾ ਦਿਕ ਛੰਤ ਸੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾਂਸਕਦੀ 

।ਿ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

$ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਕੇ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਵਿਚ 
6 ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੜ-ਬਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ 
॥ !ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ 
2; ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ 
& ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਦੇ 
੬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮੀ 

ਨ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਓਂਥਾਨਕਾ - ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਕਿਸੇ ਰਾਸ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, 

0 ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਵੱਈਏ ਸਮਝ 
0 ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕਾਰ-ਭਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 
ਨ ਵਲ ਤੱਕ ਪਿਆਰ-ਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਪੁਰਖ 
0) ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
($ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ 
($ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ 

ਵੀ ਹੈ। 

। ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
$ ੧. ਇਕਿ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ॥ 
ਹੂ ੨. ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਗਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥ 
0 ੩. ਗਾਵਣਿ ਗਾਵਹਿ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ 
੮੯੨੨੦੬੦੬੦੬੯੨੦੬੦੦੦੨੦੦੦ਟ੦੬੨੦੦੦੬੦੦੦੬੦੨੦ਣ੦੦੦੬੯੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦੧੬੦੨੦ 

ਪਤ 6੨੬ ੯੨) 
੧2੧੦੬੦੨੦੬੧੦੧੯੯੧ 

ਨ ਮਹਲਾ =-ਪੰਨਾ ੧੪੯੫੬ 
ਤਕ (ਮੰਤਵ ਹਕ ਤਕ ਤਕ ਮੰਤ %੭੨੧੦੨੯੧੭੨੯੨ ਤਕ (ਨ ੨੦੬੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੯ ੧੨0੨੯ 

8. ਰੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਕਪ ॥੧॥ 1 
੫. ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਮੂ 
੬. ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂ 
੭. ਇਕਿ ਗਾਵਹਿ ਇਕਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹਿ ॥ 
੮. ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥ ਮਰ 
੯. ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰਿ ॥ 

੧੦. ਅਪਨਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥੨॥ _ ਨ 
੧੧. ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮੁਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਹਿ ॥ ਨ 
੧੨. ਨਚਿ ਨਚਿ ਟਪਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥ । 
੧੩. ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨ 
੧੪. ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥ 
੧੫. ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ । 
੧੬. ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥ ਰੱ 
੧੭. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ॥ _____ ਨੂੰ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਇਕਿ-ਬਹੁ-ਵਚਨ, ਕਈ ਲੋਕ। ਸਾਦੁ- ਨੂੰ 
ਅਨੰਦ, ਸੁਆਦ। ਜਾਇ-ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਵੈ-ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਿ ਕਰੇਹਿ-ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਅਸਨੇਹ--ਪਿਆਰ। ਉਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਵਛਲੁ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ। ਮਰੈ-(ਆਪਾਂ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਧਿ- 
ਹਰੇਕ ਢੰਗ। 

“ਮਰਲੇ : 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਕੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? (0 
. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 
ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ॥ 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ ! ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ $ 
ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨ 
ਮਨ ਹੌਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨ 
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਨ 
ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦਾ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 

।. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 

ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਓਹੀ ਪੁਰਖ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਮਤ ਨਲ ਪਸਰ 

9੨੨੨ 5 
੯੦2੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੧ 

0 ਮਤ 

6 ਮੰ 

੨੨੨੬ 
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੨੭੨੧੩ 

੨ (੧੨੧ 
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ਇੰ ___ ੪. ਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
0 ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।੧। 
6 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਸਫਲ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? 

ਨਾ 
ਅਲ ਅਲ ਮਂ ੩੦ ਅਲ ਮੈ 

ਕਾ (0 ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 
11 ਗਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਭਾਵੈ) ਚੰਗਾ ਲਗੇ । 
ਪਿ ੬. (ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਵੇ, ਉਸੇ 
ਨੀ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਹਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਰਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ 
ਰਸ ਸਕੇਗਾ, ਸਫਲ ਗਾਉਣਾ ਭੀ ਉਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
1 ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
0 ਪ੍ਰ: ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਜੋ ਰਾਸ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ 
ਹ___ ਗਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? 
0 ਉ: ੭. ਹੈ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ! ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ 
ਰੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬਤਾਵੇ 
ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
0 ੮. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ । 
0 ੯. ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ। 
0 ੧੦. ਜੋ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ 
ਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।੨। 

ਪ੍ਰ: 

॥ ਜਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ? 
6; ਉ:੧੧.ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ! ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋ' ਮੂਰਖ 

ਤਾ 

ਮਾ 

1 ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ 

ਨ 

( ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ 
11 ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
। 

<, 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ-ਟੱਪਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

੧ ਉ:੧੨. ਉਹ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਤੇ ਟੱਪ-ਟੱਪ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
0 ੧੩. ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕੇਵਲ ਨੱਚਣ-ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 
& ਪ੍ਰ: ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ 

ਦੱਸੋ। 
0 ਉ:੧੪. ਹੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਗਤਾ 
( ਨੂੰ ਮਾਰ, ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਹਾਸਲ 
੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੩। 
(4 4" 

ਤਕ ੭ਵ ੨੭ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

0 ਉਂ:੧੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 
ਹਉ ਉਹ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਮਿ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਉ __ ੧੬. ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਭੀ ਓਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
0 ਉਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ (ਆਪੁ) ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ 

| ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
(0 ੧੭. ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 
1 ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
(%੦੪੨੬੦੩੬੦ ੧੧੦੬੦ਣ੦੦੦੨੦੨੦੦6੬੦੬੦੬੦੩0੬੩੦੬੦੩੦੩੦੩੦੬੩੦੩੦੩੦੩੦੩੦ 

(੩੯) 
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ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ =-੫ਨਾ ੧੪੬ 

੧੮. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ, 
ਓਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੪।੪।੨੪। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਹਰੀ-ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, 

ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗਾਇਆਂ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ; ਓਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਦਾ 

ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਕੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ. ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
. ਮੰਨੁ ਮਾਰੇ ਧਾਤੁ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥ 
ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਇ ॥ 
ਮਨੁ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 

. ਤਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥ 

. ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ ॥ 
. ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 
. ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
. ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
- ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰਿ ॥ 
. ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥੩॥ 
. ਜੋਂ ਧੁਰਿ ਰਾਖਿਅਨੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 
. ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥ 
. ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ ॥ ਰ 
. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੫॥੨੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ . ਮਾਰੇ-ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਤੁ-ਭਟਕਣਾ, 
ਦੌੜ-ਭਜ, ਸੈਕਲਪ-ਵਿਕਲਪ ਰੂਪੀ ਖਿੰਡਾਉ। ਕਰਣੀ-ਕਰਤੱਬ, 
ਆਚਰਣ । ਮੈ-ਸ਼ਰਾਬ। ਮਤੁ-ਮਸਤ, ਮਸਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਨਸ਼ੱਈ । 
ਮੈਂਗਲ-ਹਾਥੀ। ਮਿਕਦਾਰਾ--ਮਿਕਦਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਿਣਤੀ, 
ਜੇਡਾ, ਭਾਵ ਵਰਗਾ, ਜੈਸਾ, ਵਾਂਗ। ਅੰਕਸੁ-ਜਿਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ 
ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਚਰੁ-ਜੋ (ਚਰੈ) 
ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਰ ਕਰੇ, ਅਚੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੱਲਣੋਂ 
ਰੋਕੇ, ਭਾਵ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੇ । 

(ਹਲ ਗਲ ਤਕ ਤਕ -ੱਤਅ ਹਕ ਗਕ, --ੱ੭੩੦ ਤਕ ਪੱਤ ਤਕ “ਹਲ ਪਰ ਅਲ ਕਲ ਜੋ ਅਲੀ ਅਲ ਅ= ਅਲ ਅਤ ਚਾਅ 
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ਅਰਥ : 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ? 

. ਹੈ ਸੱਜਣ ਜਨੋ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ 
ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ 
ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਮਨ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਵ ਹਰੀ 
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ? 
. ਹੈ ਮਿਤਰੋ ! ਜਿਸ ਦੁਆਈ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ । 

. ਹੈਂ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ 
ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰੇ; ਸਮਝੋ ਓਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੈ ।੧। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ' ਰੂਪ 
ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ? 

. ਹੈ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, 
_ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

. ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਆ 
ਵਸਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਦਾਤਾਰ ਜੀ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਹਰ 
ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 

. ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਣੇ ਜੋਗ 
ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇਗਾ। 

. ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? 

. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈਕਾਰ 
ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। 

੦. ਪਰ ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰੇ ਹੋਏ 
ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕਸ (ਕੁੰਡਾ) ਮਾਰ ਕੇ, 
ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।੨। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ? 

ਨ 

0੭ ੭ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਸਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩) ੨੪ 5੨੭੨੭੨੯੧੦੨੧੭੨੧੩੭੩੯ 
ਲਾ ਆ ਜਾ ਜਲ ਨਲ ਜਗ“ ਮਾ 6੨੧੨੪੨੧੨੦੨੧੨੪੨੦੨੦੨੩੦੨੦- 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਸਿ 
ਰਾ , ੮4. 4 4 ੨4 4, 

੧ ਨ ਕਲ ਅਲ 

ਰਾ ਆ 4 ਪਨ 

ਗਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੩-ਪੰਨਾ ੧੫੬ 
੦੬੦੬੨੦੬੨੬੦੬੨੦੨੦੨੦੬੦੨੬= 

੧੨. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ (ਚਰੈ) ਚਲਦਾ ਹੀ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ (ਅਚਰੁ) ਅਚਲ ਕਰ 
ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੋਈ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਭੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ? 

ਉ:੧੩. ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ; ਜੋ ਇਸ ਮਨ 
ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। _ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ? 
ਉ:੧੪. (ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੋ ਸਾਧਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੩। 

੧੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਐਸੇ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਸਤਿਸੈਗ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

੧੬. ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਮਾਈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੧੭. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਆਪਣੀ 
ਗੁਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

<<, 5 
੧੨੦੬੧੬੦੦੦੬੦੬੦੦੧ 

ਪ੍ਰ: 

੧੮. ਪਰ, ਇਹੋ ਇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ 
ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੪।੫੨੫ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਹਟ 
ਜਾਏਗੀ। ਧਾਵਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ 

ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾਰੂਆਂ ਨਾਲ 
ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਹੈਕਾਰ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ'ਉੱਜ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ 
ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ 
ਹਉਮੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਏ 
ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਤ ਕੱਚੀ ਦੁਖਦਾਈ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਲੋਂ 
ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

੧. ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ 
੨. ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 
੩. ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥ 
8. ਅਲ 
੨੨੦੦੬੦੨੦੦੦੦੯੬੦ਟ੦੬੦੬੦ਟ੦੬6 ੦੦੦੨੦੬੯੦੦੩੨੦੨ ੧੬੦੬੦੬੦੬ 

ਨਕ 

4੨੦੬੬ 
ਸਜ 

%<੦੨੦੦੦੬੯ 

੨੧੨੦੨੦੨੦੩੦੨੦੨੦੨% 

= ਕਮ 
ਨ 

ਰਾ (੨੦੬੯੨੦੦੯੦੦੬੦੧ 

ਦਸ 

੯02੦੯੦੦੦ਵ੧੧੯ 
੨੯੦ 
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ਪਿ ਪ. ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਮਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ', ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੰ 
੨ ੨ ੨ 0 
0 _ ੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਲਹ ਪਰੀ 
6 ਨ ਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨਿ ਰਾਮੁ - ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭੀ ਮੁ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ੧ 

ਓਂ &. ਯਗਜੀਫਨ ਸੇਵਿ ਚਾਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਰੱਖ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਮਿ ਡੇ ਜੁਗ 4 ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨ 
(੯. ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨੂੰ 
ਨ ੨੩ << ਇਲ = ₹% 
( ੧੦. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾਂ ॥੨॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਸਜਣੋ ! ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ 
0 << 0 01 

ਨ ੧੧. ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉ 
([ ੧੨. ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ਰਿ (ਹੀ 

<< ਜਾਣਿਆ ! ੨0 $ ੧੩. ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ॥ ਆ ਸਿ ਦੀ 
ਨ ੯-੧੦. ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 6 ੧੪. ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥੩॥ ੨ ਕਿ “. ਹਿ 
ਨ ੧੧000006 ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂਹ 
0 ੧੫. ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੰ 

੍ ਰਾ ਰੀ ਕੰ ਕੇ ੬(੨- (0 ਉ ੧੬. ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ ॥ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨। 
8 ੧੭. ਆਪੇ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਵਜੀਰ ॥ ੧੧. ਓਹੀ ਜਨ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ 0 

[ ੧੮. ਨਾਨਕ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੪॥੬॥੨੬॥ ਸਿਵ ਜਾ ਮਗ 
ਰ੍ ੫ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 
ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਬਉਰਾਨਾ-ਝੱਲਾ, ਕਮਲਾ, ਸ਼ੁਦਾਈ। ਦੂਜੈ 3 ਹਲਚਲ ਆਂ ਹੈ ਣੇ ਮਤ 0 

0! ਭਾਇ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਰਮਿ-ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ। ਇੱ ਰੰ ਰਿ ਨ . 
ਕਰ ਕਰਤ ਤਲੀ ਚ ਜੋਰਦਰ ਉ:੧੨.ਹੇ ਸਜਣੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੂੰ 

0; ਭੁਲਾਨਾ-ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ | -ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂ 
ਵਿਹਾਨਾ--ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਮਹੁ--ਸਿਮਰੋ। ਰਸਾਈ--ਰਸਾ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਜ-ਮਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਜਾਤਾ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ 
ਬਿਧਾਤਾ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਵਰਜੇ-ਰੋਕ ਲਏ । ਠਾਕਿ-ਰੋਕ ਕੇ । ਸੁਖ-ਆਤਮਕ ਸੁਖ, ਅਨੰਦ । 6੨੦੦੦੨੦੨੦੦% 

ਦੀ 
ਟ੧੧੨੧੨੦੨ 
(ਨ ਲਾਰੀ--ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ । ਜਮ ਪੀਰ-ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਭਾਵ 
੬ ਨ << 6 ਉਦ। ਕ% ੪ & 

ਰੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ-ਗੁਣਾਂ 

(0 ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 
01 

ਹੀ ਅਰਥਾ : 
੧ ਨ << ਤੂ 

ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲਾ 

੨੦੨੨੧੬= 
6੨੧ ਇਿਲ9। 

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 
- ਹੈਂ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 
ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

. ਇਸੇ ਕਮਲਾ-ਪਨ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਾ 
ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਣ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ 

੯ 

੨੧ 

੨੦੨੦੨੧੨੦ 

ਸਿ 

੍ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੩. ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ-ਹੋਰ 

ਹਉ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ [] ਹੈ 

ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਰ 
ਹੀ ੪. ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ 
(( ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।੧। 
& ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਦਾ-ਪਨ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਲੋਂ' ਕਿਵੇਂ 

ਟਨ ੍ ਬਚਾਅ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
0੧ ਉਂ: ੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਇਸ ਪਾਗ਼ਲ-ਪਨ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ 

<<, <<, 

ਰਾ 
੨ 

ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ । ਨ 

ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਲੋਂ ।$ 
ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ? (ਹਉ 

ਉ:੧੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮਨ 
ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਹੈ 

ਵਾਂਗ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੂ 
ਲਿਆ ਹੈ। 0 

੧੪. ਉਸੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪਰ ਹਰੀ ਨੰ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਦਾ ਨ 

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਿਆ ਹੈ।੩। ਮਿ 
ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨ 
ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਨ 

੧ 

ਉ: ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਲਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨੂੰ 
੫ ੂ ਸੰ ' 

ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-- ( 
੧੫. ੧-ਰਾਮ-ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨ 

ਹੈ। 0 
੧) 

੨-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। & 
੧੬. ੩-ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 4 

੪-ਵੱਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੀ ਨੰ 
ਭੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । 

੧੭. ੫-ਸਿਫ਼ਤ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨ 
ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ 

ਰਾ =, ਪਿ 0 ਨ ਨ ਤੀ 
(੧੧੬੦੬੧੯੬ਣ੯੬੯੬੦੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦=੦ਣ੦੬੦੬੯੬੯੬੦=੯੨6੨6੦੨੪੯=6੬੦੨੯੬੯੬6੬੯੬6ਵ੯੬੯੬੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬ਣ੦੦੦੬੦੬੦੦੬੦੦੫੬੦੦੦੦੦੪੦੦੦੦੦੦੦੦੪੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੯੦੬੪੩% (ਲਾ ਦਾ ਦਾ ਆ ਕਪ ਦਾ 



ਸਿਹਾਂੜਕਾ ਸ਼ਣੀਬਾ ਨਾਜਰ ਗਤ ਜਹਿਬ ਨੀ (੪੨) ਜਿਸ ਰਿ ਸਿ 
ਉ੬੪੨੧੬੦ ੨੦੨੦੬੯੦੦੨੦੬੯੦੯੨੯੬੦੬੬੦੬੯੨੯੦੯੨੦੦੯੬੦੬੯੬੦2੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੦੬੯੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੨੬੬੦੬੬੬੬੦੨੯੨੬ ੩6 

ਹੀ (ਸਾਹਿਬੁ) ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਥ : 
ਰੰ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋ 

0 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਰੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਯਤਨ ਦੱਸੋ । & 

0 ਰਹੋ।8/&੨੬। ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੂੰਹ- ਨੂੰ 
0 ਭਾਵਾਰਥ : ਗਰੋਜ ਇਕ ਹੈ ਕਿਜਭਾਰੀਸਗੜ ਹੋਉਮੈ ਬਿਦ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਅਮੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਮੂ 
06 ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਭਟਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਉ' ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ :-ਕਿ 
| ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂ 
$$ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਕਾਰੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨ 
।£ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ੨. ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉ' ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨ 
& ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੀ 
0 ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਿਚ ਕੀ ਲਾਭ ਨ੍ 
1 ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ __ ਹੋਵੇਗਾ ? 00 

0) ਕਦੇ ਭੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ _ਉ ੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 
ਮਹ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਘਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ 0) 
(੧ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।੧। ਰੰ 
ਹ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਤਿ ਦਾਮ ਬੀ ਅਦਾ ਗਰਬ ਸਨ ਹਉ 

0 ਸੇ ਮੂ 
੧. ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨਾ ॥ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ' ਨ 6! ੨. ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਦਿਸਰਟ ਿ ਉਹ 
(( _੨. ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ॥੧॥ ਉ: ੫. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ! ਨੂ 
6 ੪. ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ 
0 ੫. ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਦਿ ਹੀ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ' ਮਾਨੋ' ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।ਅਰਹਾਉ। 10 
0 ੬. ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ॥ __ ਪੰ: _ ਦਾਤਾ ਜੀ! ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ? 
ਨ ੭. ਤਿਨ ਤੌ ਵਿਸਰਹਿ ਜਿ ਦਜੈ ਭਾਏ ॥ ਉ: ੬. ਤਾਂ ਆਪ ਬੇ-ਵੱਸ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- । 

ਹਾ ਦਿ - ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਭੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੰ 
੮. ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥੨॥ ਆ ਆ : ਨੂ 
0 ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ', ਨ 
| ੯- ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੂ 
$ ੧੦. ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ 2. ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ', ਜੋ ਦੂਜੇ (ਭਾਇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ, ਨੂੰ 
; ੧੧. ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥ ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। __ ਨੂੰ 
0 ੧੨. ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਸੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ੮. ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨ 
0 ੧੩. ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਮਿਤ ਮਰ 
ਹਾ, = ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੨। ਰ੍ ਮਿ 

ਹੀ ਪਸਰ ਇੰ ਮੰ _ ਸਾਈ ਜੀਤ ਸਿਸ ਗੜ ਦੀ ਜੋਗਾ ਦਸਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ 4 ੍ ਤੁ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰ 
0 __ ਪਦ ਅਰਥ: ਸੁ-ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੀਅ ਪਰਾਨਾ-ਜਿੰਦ, ਲਗਦੇ ? | 
(| ਪ੍ਾਨ। ਮਾਹਿ-ਵਿਚ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ- _ਉ: ੯. ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ] 
ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਭਗਤੀ) ਕੀਤਿਆਂ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ । ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਇਕਾਗ੍-ਚਿਤ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਨੂੰ 
| ਕਬੂਲ । ਵਿਟਹੁ=ਤੋਂ', ਉਪਰੋਂ । ਬਲਿ ਜਾਉ-ਮੈਂ' ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ'। ਹੀ 
& ਹਾਂ। ਜਿ-ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਧੁ=ਤੂੰ । ਦੂਜੈ ਭਾਏ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ੧੦. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਗ੍-ਚਿਤ ਨੂੰ 
ਨ ਵਿਚ। ਮਨਮੁਖ-ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ । ਤੁਠਾ-ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਇਆ। ਪੋਤੈ-ਪੱਲੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ। ਪੁੰਨੁ-ਭਲਾਈ, ਚੰਗੇ ਕੌਮ, ੧੧. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰ 
6 ਚੰਗੇ ਭਾਗ। ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੩। 

ਅਲ. ੧ ੫ ੫ ੨੩4 ੨੩4, ੩5; ੩੨4. ੩, 4. ੩੨, ੩੨, 4. ੩੨ 4. “੨੩੨ 4. ੩੨4 ੩੨ ੩. 5੨੭੩੯ ੯੪ ੨ 9%੨੦੧੦੨੪੦੬9੭੬੪੦੬੧੦੬੦੨੨੬//੬੩੪੬੪/੩੩੪੩ ੬ (ਤੀ ੧੩੦੦੫੬੦੬੯੬੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੬6੬੩੯੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੯੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੯੬੦੨੯ਟ੦੬੦੬੦੦੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੨੦ਟ੯੬੪੬੦੨੦੬੦੯ਟ੦ਟ੯ਟ੦੬੦ਟ੪੯੨੦ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜਾ 
(੪੨੦੬੦੦੦੦੬੬੦੬੦੦੦੪੬੧੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੯= 52੦੬ 
॥ ( 

(੧੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ 
(ਰੰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਹਰ ੧੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
। ੧੪. ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ- 

ਮਹ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ 
ਮਹ ਹਾਂ।੪।੭੨੭ 

ਮਹ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 
ਨ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 
੬ 6 ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਰਮਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਰੱ 

ਮੰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਰ 
ਨੂ __ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਉਸ 
੨5 
0 ਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ 
ਉਇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣਾ 
ਹੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਹ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
$ ੧. ਤੂੰ ਅਕਥੁ ਕਿਉ ਕਥਿਆ ਜਾਹਿ ॥ 
0 ੨. ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮਾਰਣੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥ 
|! ੩. ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਰ ਪਾਹਿ ॥੧॥ 
0 _੪. ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ 
( _ ੫. ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0; _੬. ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੈਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥ 
! _ ੭. ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 
6 ੮. ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥ 
$ _ ੯. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ॥ 
| ੧੦. ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ 

. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 

੧੨. ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

. ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ 
(ਤਕ ੮੭੩੮੨ ੧੧੯ 

ਡੀ ੨ 

੧੨੦੦੦੦੦ 

ਹੀ ਪਿ 

ਜਲ 

੧੪. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੪॥੮॥੨੮॥ 
ਹੀ ਅਰਥ : 
ਇ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਥਨ ਕਰੋ । 
(0 ਉ: ੧. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਮੇਰੇ 
0 ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
੨. ਪਰ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਮਾਰਣੁ) ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ 
੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸ 
ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ 
(ਰੰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
੨ ੧ 
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(੪੩) 
੫. <<, ਵਣ ਦੀ 9 /%੦੨੧੦੨%੨੧੨੨੧੦੦੨੨੨ ੨੨੦੨੨ 4੨੦੨੨੨੨੨੦੨੨੨ ੨੨੨੨" 
੯? 

. 

`ਅ“ “ਤਅ: - "ਤਕ: “ਤਲ ਹਦ ਅਗ ਅਲ 

ਗਉਂੜਾੰਂ ਮਹਲਾ ਤ-ਪੰਨਾ ੧੬੦ 

ਸਾਥੋਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ।੧। 

੪. ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵਿਚ 
ਲੈ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

੫. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਕਣੀ ਭਾਵੇ' ਅਕਥ 
ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਆਖ ਸਕੀਦੀ 
ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

੬. ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਤਿ 
ਸੈਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੭. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਹਰੀ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰ 
੮. ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।੨। 
੯. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 

ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ` 
੧੦. ਉਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੧੧. ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੀ 
ਸਮਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।੩। 

ਪ੍ਰ: _ਪੁਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇ ? 
ਉ: ੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ ਆਪੇ ਦਾਤ 

ਕਰੇ। 

੧੩. ਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗ ਜਾਵੇ । 
੧੪. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ।੪।੮।੨੮। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਥਨ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਤਿਸੈਗਤ 
ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਣ, ਉਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋ' ਹਉਮੈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
. ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਹਿ ਰੋਗਾ ॥ 
. ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰੁ ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ॥ 
. ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰੈਗਾ ॥੧॥ 
. ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥ 
. ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

. ਸਹਜਿ ਭਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ 

. ਕਹਾ ਗੁਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 

. ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਈ ॥੨॥ 7 ੯ 0੧ .= 0 00 4 .- 

੧ 
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੨੨੯੨੧ 

ਦਿਲਾ (ਕਲਾ ਕਲਾ ਖਾ ਤਲ ਤਲ ਕਯਾ 

੧੦ 

੯. ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ 
੧੦. ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
੧੧. ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੩॥ 
੧੨. ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ 
੧੩. ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥ 
੧੪. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੨੯॥ 

ਪਦ ਅਰਥ . ਤੇ-ਤੋਂ । ਬੈਸੈਤਰੁ-ਅੱਗ। ਸਹਲੰਗਾ--ਮਿਲੇ 
ਹੋਏ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋਟੀਦਾਰ । ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ--ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ । ਕਹਾ- 

& ਕਿਤੇ। ਦੇਇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਥੈ--ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
0 

੧੨੧੨੦ 

੨੨੦੨੧੨੧੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨= 

(ਨ %ਆਰਕਾ . 

$$ ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੈਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ 
ਲੂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ? 
0; ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
(4 ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਉਹ ੨. ਉਸ ਇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ 
(1 ਹੈ, ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
0 ___ ੩. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਭਿੰਨ- 
॥ ਭਿੰਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।੧। 
ਹੰ__ ੪. ਪਰ, ਇਹ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ 
(0 ਹੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਰੈਗੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
੫. ਪਰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ 
ਨ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਇਉ ੬. ਇਹ ਜੋ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ 
(1 ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅਹੀ ਰੀਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਉ ੭. ਪਰ, ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ 
(8 ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
0 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰ 
। ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, 
0 ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? 
| ਉ: ੮. ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ! ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 
ਮਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 
। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 
06 ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ? 
। ਉ: ੯. ਉਹ ਬੇ-ਕੀਮਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਹੀ 
ਰੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । 

) __ ੧੦. ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 
ਹੀ ਆਖ-ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ 

1 ਉਹ ਫਿਰ ਭੀ ਅਕੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ __ ੧੧. ਪਰ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, 
1 ਉਹੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੩। ! 

੨ ੨ 

ਨ , ੧੨੦, ਆ <<, -੮ 9 ਅਲ ਲੀ ਲੀ 
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0) 

੧੨. ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ-ਇਕ ਜੀਵ ਦੀ $ 
ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚਿਲ 
ਜੜਦਾ ਹ। ) 

੧੩. ਪਰ, ਐਸੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪਤ ਰੰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰ੍ ` 

੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹਨ, ਨ 
ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੪।੯੨੯। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂ 

ਰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਚਰਜਤਾ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮੂ 
ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਨ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ।੍ 

੧. ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਸੋਹਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਹਉ 
੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
੩. ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ । 
੪. ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰੰ 
੫. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ 
੬. ਅਸੰਤੁ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੂਝੈ ॥ 
੭. ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਲੂਝੈ ॥ 0 
੮. ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ ॥੨॥ ਰਿ 
੯. ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ _ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 

੧੦. ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਹੀ 
੧੧. ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ॥੩॥ (1 
੧੨. ਇਸੁ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮੁ ਨ ਕੋਈ॥ _ ਨ 
੧੩. ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰਿ ਹੋਈ ॥ ਮਹ 
੧੪.- ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੧੦॥੩੦॥ $ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਅਸੋਤੁ-ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ । ਅਨਾੜੀ-ਅਮੋੜ, 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ । ਲੂਝੈ-ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਨੂੰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਝੈ--ਛੁਟਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਚੰਡਾਲ-ਕੁਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ । ਨੂ 
ਘਰਿ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 8 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ? (0 ਪ੍ਰ: ਰ 
ਉ: ੧. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਾਥਾ ਹੈ, ਨ 

ਅਰਥਾਤ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 0 

( 
੨੨੭੦੬੩੦੨੯੨੨੨੪੨੩੨੨੩੩੩੬੩ :੧੦੨੦੨੦੦੯੦੨੨੨੨੦੨੨੨੨ ੧੨੦੬੯੬੦੦੯੨੦੬੯੬੦੦੦੬੦੦੦੦੪੯੬੦੦੬੦੦੦੦੬੦੯੬੬੦੬੦੦੦੦੬੦੦੬੦੬6੦ 



1] 

0] 

0 
੨ 
( ਹਉ 

ਰੇ 
00 

੨੨੧੧੨੨੬੧ 
ਲਾ 

ਅਕਲ 

੨੨੧੨੬ 0੬ 

੨੨੬੯੨੬੬੦੦੬੧ਟ੦੬੦ਣ 

ਅਰ, 

੦੨੧੨੦ 

੧ =, 

੧੦੦੦੨੬੦੦੦੦੨੬ 
<<, 

੨੦੬੨੦੨੦੦੦੦੨੯੦੬੦੬੦੦੬੦੦੨੦੦੬੬੬੦੬੦੩੬6੬੩ 
੯ 

4444 ੨੦੨੦੨੦੨੪੩੩੧ 

੨੧੩੦੨੪ 
੫ 

ਲਾਅ 

ਦਾ 
੧੨੦੨੦੨੪ 

ਇਆ ਮਦ ਆ ਆ ਆ ਆਦਮ 
ਤਕ ਤਕ “ਤਾ 3 ੨੯੨ ਜਲ ਆ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ =-ਪੰਨਾ ੧੬5 ਨੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੪੫) 
੧੬੦੨੯੬੯੨ਟ੯੬੦੨੦੦੯੨੯੨੦੬੦੬੦੨੦੦੯੬੯੦੦੨੦੬੦੨੪੬੨੯੬੯੨੦੦੬੦੬੦੬੬੦੬੦੦੬੦੬੯੬੬੦੬੦੩੦੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੦੪੨੦੨੦੨੨੧ਟ੨੦੨੧੨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਓਹੀ ਫਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੋਂ । ਮੰਨਿਆ ਹੈ। । 

੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ੧੩. ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ (ਚੰਡਾਲ) ਨ 
4, 0 ਰਾ ਵੀਰਜ ਕੋਧ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਹੈ 

੪. ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋੋਧਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। 1 
ਵਿਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ੧੪. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਨੂ 
ਵਿਚ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੂੰ 
ਸੱਦਾ। ਸੰ ਸਕਦਾ । (ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ 

੫. ਪਰ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ (8 

ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨ 
ਸਿ ਲਾ ਉਤ (66 ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।੪।੧੦।੩੦। (( 

ਲਨ ਰ ਹਦ ਨੀ ਹੋ ਭਾਵਾਰਥ : ਸਾਰੈਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਮ ਮੂ 

ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ _” #ਤਿਆਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂ ਸਿ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ, ਨਾੜੀ ਦੀ ਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? 1 ਰਤ ਇਉ ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਉ: ੭. ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰੇ ਲਾ ਨਹਿ 
ਕਥਾਵਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ _”ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦ । ਜਿਸ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਪਰਮਾਰਥੀ ਮਹ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਲਈ ਝਗੜਾ ਭੀ _ ਦੇ ਪੰਯੋਜਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਖੱਚਤ _ ਧਾਰਨ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਅਰਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ & 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ 

੮. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ___ "ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਕਤ ਕਰਦੇ 8) 
ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੀ ਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ _ਹ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੀ 

ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਭੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? _ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਤਿ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹੈ 
ਉ: ੯. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ! ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਨਹੀਂ ਗੁਰ- 
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ ? 

ਉ:੧੦. ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੧੧. ਜਦ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ 

ਜਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ? 
ਉ:੧੨.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ 

ਤਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਹੋ ਭੀ ਆਉਣ 
ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੀ-ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
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ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਨ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ : ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ॥ ਨੂੰ 
(ਪੰਨਾ ੨੬੩) 1 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਰਹ 
੧. ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ( 
੨. ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ਹਉ 
੩. ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੁ ॥੧॥ 1 
੪. ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 8 
੫. ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 
੬. ਭਰਮੇ ਆਵੈ ਭਰਮੇ ਜਾਇ ॥ 0 
੭. ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 0 
੮. ਮਨਮੁਖਿ ਨ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥ ਹੀ 
੯. ਆਪਿ ਭੁਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਇਹੁ ਜੀਉ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ ॥ ਮੀ 
੧੧. ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਨੂੰ 
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੨. ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਜਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਲਕਬ ਨ 

੧੩. ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤੇ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ (ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ 

੧੪. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥੪॥੧੧॥੩੧॥ ਸੈਬੰਧੀਆਂ ਦੀ) ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। । 
੧੧. ਇਸੇ ਝੂਠੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਖਟਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 

੫ਦ' ਅਰਥ “ ਅਮਰ-ਹੁਕਮ । ਮਨਿ--ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। 

ਸਮਾਹੁ-ਸਮਾਈ, ਲੀਨਤਾ। ਆਵੈ-ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਾਇ-ਜਾਂਦਾ, 
ਮਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੈ ਭਾਇ-ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ । ਕਿ-ਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ। 
ਵਿਡਾਣੀ-ਬਿਗਾਨੀ। ਨਉ ਨਿਧਿ-ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। 

ਪ੍ਰ: 
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ਅਰਥ . 

ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਕੀ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ 
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਲਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਦਾ 
ਅਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਭੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿਨ-ਖਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ _ 
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ- 
ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਪਰਵਾਹ ਮਾਲਕ 

ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੩. ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧। 

ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 
ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ? 

੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉ' ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰ । 

ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਗੁਰੂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 
੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹੇ 

ਭਰਾਵੋ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਓਗੇ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 
ਕਿਉਂ ਹੈ ? 

ਉ: ੬. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਵੀਚਾਰ ਤੋ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਤਕ ਤਕ ਪੇ ਅਲ 

ਭਰਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। 

੭. ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਨਮਿਆ ਹੀ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੈ। 
੮. ਇਹ ਜੀਵ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ 
ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਇਸ 
ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨। 

੯. ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ ? 

੮%੩%2%੬%੨੬੩੭੦੬੦੨੩੨/੩੦੨੦੨੦੨੦੩੬੧੦੨੨੦ 

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਨੂੰ 
ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 11 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂੰ 
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ? ਨ 

ਉ:੧੨.ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੱ 

੧੩. (ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ) ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਹਰ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ । 

੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨ 

੧੨੯੦੦ 

੫, 

ਅ<= 

ਟਨ 
9 (ਚ 

ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਉਸ ਲਈ ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ' ਹੂ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ।੪।੧੧।੩੧॥ 0੧ 

ਭਾਵਾਰਥ . ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗਤ ਨ 
ਦੇ ਦਰ ਗਿ । 

ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹਰੀ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ੍ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂ 
ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ` ( 
ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨੂੰ 
ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪਏ ਸਦਾ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ 
(ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਸੰਬੈਧੀਆਂ) ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ 
ਇਥੇ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਖਟ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗੁਆ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨੂ 
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
੧. ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ॥ $ 
੨. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ । 
੩. ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ । 
੪. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰੂ 
੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਨ 
੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (੧ 
੭. ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਮਹ 
੮. ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 0 
੯. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ ( 

੧੦. ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ 8 
੧੧. ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਵਿਆ ਜਾਇ॥ ਰਸ 
੧੨. ਕਰਿ ਗਾਰ ਰਿ 

੧੨, ਹੋ, 
੨; -- ਤਕ, “ਤਕ: --' ਹਕ“ ਹਕ“ ਸਦ “੭ ਹਲ ਹਕ ਹਕ" ੭ਕ 5 7 ਤਕ “ਤਕ; ਤਕ ੭੫੮ <੧੭੩੯-ਕ--7ਗਕ “ਹਕ: 7 ਤਕ ੭ਅ=ਪੱਤਕ ਸਕ, 5 ਹਕ ੭ਕ 7 (੯ ਅਜ ੧੧ ੨੨੦੧੦ ਦਲ ਅਲ. << ਪੱਟ 2੯ ਅਲ ਅਲ ਕਲਾਂ ਅਲ ਜਨ ਜਲ ਵਿ 



ਕਿਸਾਕਲ ਭਜਾ ਨਾਂ ਗੁਣ ਗਧੇ ਨਹਰਬ ਸੀ (੪੭) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੜ-ਪਨਾ ੧੬3 
- ੧੨੦੨6੨੯ਣ੯=੦ਟ੦੬6੬੯੬੦=੦ਵ੦ਣ੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬੯੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੩੦੦੦੦੬੦੬੦੨੦ਟ੪੬6੬੦ਟ੦੦੨੦੩੬ ੧੨੯੬੦੦੬੯੬੬੦੦੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ6੩: 

੧੩. ਧੁਜਿ ਕਬਿ ਗਿ ਆਂ ਮਮਓ॥ ਮੀ ਤਹੀ ਇਹ ਜਲ ਮਰਿ ਦਲ ਹਰ 
ਮੂ ੧੪. ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੁਟੈਬ ਵਿਚ, ਘਰ ਨ 
ਹਉ ੧੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ॥ ਵਿਚਰ ੱਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਆਰਮ ਕਲਿਆਣ 
| ੧੬. ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥ ਸਧਿਨ ਕਾਰੀ ਸਹ ਅੱ ਪਰਾ ਗੀ ਇਹ 
੧੭. ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਇ ॥ ਉਆ ਹਦ ਜੈ) ਕਿ 0 ਰਤ ੧੪. ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਦਾ ਨੂ ੧੮. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ ਮਰਦਾ ਰਧਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਰ ਸਮਬਦਾ ਲਹੀ੩॥ $ 

ਪਦਾ ਅਰਥ' : ਪਤੀਆਇ--ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ । ਤੇ-ਤੋਂ। ਘਾਲ- _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਭੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਕੀ 
0 ਮਿਹਨਤ । ਥਾਇ ਪਾਈ-ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੈ ਭਾਇ-ਮਾਇਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (4 
6 ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਮਹਾ ਬਿਖੁ-ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਖਾਇ-ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉ:੧੫.ਹਾਂ, ਇਕੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੀ ਓਹ ਜਨ, 0 

ਹੈ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਟੈਬਿ-ਪਰਵਾਰ। ਜਨੁ-ਸੇਵਕ। 
 ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼! 
(ਹੀ ਅਰਥਾ : 
6 ਪ੍ਰ: ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
( ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

0 ਉ: ਨ ਪਿ 6 
ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ 

0 4 ਉਹ ਐਲ ਐੱਲ ਉਨਤੀ ਭਰਨ ਕਿ ਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। 

( __ ੩. ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ 
ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
0੧ __ ੪. ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।੧। ਮੈ. 

| ੫. ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਤੁਸੀਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
0 ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। 

ਉ___ ੬. ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
( ___ ੭. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 
( ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
) __ ੮. ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ 
( ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 
੧ __ ੯. ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 
ਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
&__ ੧੦. (ਅਤੇ ਉਹ) ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ 
ਨ ਰਹੇਗਾ ।੨। 
੬ ੧੧.ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਰੰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਭਗਤੀ) ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । 

੧੨. ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ 
(੧ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ (ਮਹਾ ਬਿਖੁ) 

ਭਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ [ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
੨ 

(0 ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। 
0 ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਚੰਨ ਮਾਇਆ 'ਦਾਂ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ 
੩੦! 

(50੦੦੦੪੬੦੪੪੦੪੬੯੦੦੩੬੦੦੦੦੪੫੬੦੦੬੪੦੧੩੬੦੦੪ ੯੬੬੦੬੦੦੧ 

ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਹਰਿ-ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

_ ੧੬. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। __ . ਰੱ 

੧੭. ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ 
ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

੧੮. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 
ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੪।੧੨।੩੨॥ 

ਭਾਫਾਰਥਾ : ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨ 
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧਨਵਾਨ ਭੀ ਓਹੀ 8 
ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂ 

-੩%੧੭੩੦੭੩੯੧੭੨੬੦੨੦੨੯੧੦੨੪੧੦ 7੦੦੦੬ 

<< ੩੧੧ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਥੋਂ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ $ 
ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (4 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨ 
੧. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ ਰੰ 
੨. ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥ 1 
੩. ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਮਹ 
੪. ਐਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥੧॥ 
੫. ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ਰੰ 
੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 
੭. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਹੱ 
੮. ਆਪਿ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ਨ 
੯. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 

੧੦. ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਭਉਜਲ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰੇ ॥੨॥ ( 
੧੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਦਾਸਾ ॥ ਮੰ 
੧੨. ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ॥ 

ਵਾ 

੮੨੩ ੨੩ ਆ ੯੨੯੬੯੦੦% 

੧੩. ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ॥ 
੧੪. ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੩॥ 
੧੫. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

੧੬. ਜੀ ਭਾਗ ਆ ਗਮ 
੪੨੩ 
, 
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੦੬੬ 
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2੯੦੯੭ 
੦੨੦੧੦= 

੨੧੩੦੦੯੦੦੨੬੦੬੬੦੨੦੨੨੧੬੯੨੦੦੦੨੦੨੦੨ਨ 

੧੬੧੬੦੨੦੨੯੦੦੨੧ 
੬ 

ਰਾ 
ਵਹ 

੦੨੦੨੬ (ਪੋ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜਨ 
੪੩੬੧੬੦੩੦੬੯੬੪੬੬੪੬੬੦੬੯2੦੬੧੦੦੦੦ 

੧੭. ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਹਰਿ ਸਾਰਗਪਾਣੀ ॥ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੧੩॥੩੩॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਗੁਰ ਸੇਵਾ-ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, 

ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ-ਨਾਮ-ਰਸ । ਉਰ--ਹਿਰਦਾ । ਭਉਜਲੁ-- 

ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ । ਕਮਲੁ-ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ। ਅਨਹਦੁ-ਇਕ-ਰਸ, 

ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ । ਸਾਰੈਗਪਾਣੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ । ਨਿਰਬਾਣੀ-ਵਾਸ਼ਨਾ 

ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਨਿਹਕੇਵਲ-ਸ਼ੁੱਧ । 

ਅਰਥ : 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜੁਗ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਭਗਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ (ਸੇਵਾ) ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਦਾ ਤੋ 
ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ 

ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ? 

_ ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 

ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ (ਕਾਰ) ਕੈਮ 
ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ 

ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
. ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇਹਾ ਨਾਮ ਦਾ 
ਅਮੁਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 

੪. ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੋਭਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।੧। 
੫. ਇਸ ਲਈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। 
੬. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਸਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ 

ਰਹੁ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? - 
-ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜੋ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂ 

ਪੁਰਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਲੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ 

ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

੮. ਉਹ ਆਪ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 

ਨੂੰ ਭੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
੯. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

੧੦. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ 

ਇਸ ਤਾ 

੭9 

੨੨੨ ੨੨੨੨੨੨੨੨ 
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੨੦੬੦੬੧੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦% 

4 ੬੭੩੨੭ "ਮੈ ਅਲ ਮਲ (<< ਰੇ ੦੦੦੬੬ ਜਾ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩-੫ਨਾ ੧੬੨ 
੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬ 6੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੯੦੦੬% ੨੦੬੦੦੦੬੦ ੨੬੧ 

ਪ੍ਰ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਉਹ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹ 
ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਹਰ 

ਉ:੧੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ੍ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 0੧ 
ਦਾਸ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 0; 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂ 

ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ 
ਦਾ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਮਾਨੋ ਮੈ 
ਇਕ-ਰਸ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰ 

ਸੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (0 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿ੍ਰਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? (8 

ਉ:੧੪. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਹਸਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ (ਉਦਾਸ) 
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।੩। _ 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਜੈਸੀ ਹਰੇਕ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨੂੰ 
ਵਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਨੂ 
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ (ਸਾਰਗ 
ਪਾਣੀ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 6 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂ 
ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਨੂੰ $$ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੪।੧੩।੩੩। ਮੈ; 

ਭਾਵਾਰਲ - ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਨੂ 
ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਖ ਨੰ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨੂ 

ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂ 

ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇਹਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 

ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭੀ, ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ $ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। 0 

ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 

੧੨. 

੧੩. 

੨੨੧੬੨ 
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੧੫. 

੩੮ “੨੩੮੭੩ ਕੱਲਾ ਜਾ ਲਾਂ ਕਲ 

੧੬. 

1 

੧੯੮. 

ਵਿਚ ਭੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਭੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

“ਕੈਵਲ” ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋ' ਕਿ ਜੀਵ &੍ 

ਸਰਬ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਨ 
੍ 

੧9੬੧੬੭੨੧੭ ਦਾ 
(9੨੭੨੯੭੦੦-੭ << ੨੦੦੦੨੦੬੧ ੨੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦= ੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬ 



੨੨੧੨੦੦੧੦੦੨੨੬੬ 

ਵਸ 
੦੨ਨਵ੨੨੦<੦੨੦ 

<< ਲੋ 
੨੯੬ 

੦੦੦੦੧ 
੨5 

ਦਾ 

<< 

੨੧੨੨੦੨੦੧ 

ਟਨ 
੨5 
੨੨੨ 

੧੬੦੦੧੨੦੧੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੬ 

(9 =ਹਂ 

ਰਾ, ਆ, 

ਦੰਦ ੧੨੦੨੮੦ 
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ਹਾਂ ਲਾ 

ਪਰ 2 
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ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਹ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੈਵਲ ਤੋ ਭੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵ 
ਤੱਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਬਾਣ 
ਪਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰਾਗ 
ਦ੍ਰੈਖ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਖਯ, ਜਾਂ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਯ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗਿ ਸੈਜੋਗ ॥ 
੨. ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਭੋਗ ॥੧॥ 
੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ 
੪. ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪ. ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥ 
੬. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥੨॥ 
੭. ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਅਚਾਰ ॥ 

੮. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਿਰਿਗਿ ਅਹੰਕਾਰ ॥੩॥ 
੯. ਬੋਧਨਿ ਬਾਧਿਓ ਮਾਇਆ ਫਾਸ ॥ 

੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੧੪॥੩੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਵਡਭਾਗਿ--ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ । ਗੁਰਮੁਖਿ- 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਲਾਹਾ--ਲਾਭ, ਖੱਟੀ। ਗਿਆਨੁ-ਧਰਮ- 

ਚਰਚਾ। ਧਿਆਨੁ-ਸਮਾਧੀ। ਚਖਿ-ਚਖ ਕੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ-ਉਹ 
ਕਰਮ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ-- ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮਰਨ, ਜਨੇਊ 

ਪਾਉਣ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਰ- 

ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ । ਧ੍ਰਿਗ--ਫਿਟਕਾਰ-ਯੋਗ । ਬੈਧਨਿ-ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ । 

ਫਾਸ-ਫਾਹੀ। ਪਰਗਾਸ--ਚਾਨਣ। 

ਅਰਥ : 

ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸੇ ? 

. ਹੈ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 
ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਭੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ 
ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਮੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਸਦਾ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ।੧। 

੩. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ । 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

. ਹੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਪਾ 
ਸਕੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ=-ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇਥੋਂ ਜਿੱਤ 
ਕੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

<< ੨੨ ਨ 
(-?੭੨-“ਕ ਮਤ ਸਗ ਗਾ :-੭ਲ ੭“ ਕਾ “ਤਕ ਨ ਅਲ ੧੧੧੭ 
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ਸਾਈਂ ਜੀ! ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖੈਨ 
ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ । 
ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਨਾਮ- 
ਸਿਮਰਨ) ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਾ 
ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੬. ਪਰ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਚਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।੨। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੋ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ ? 

. ਨਹੀਂ ! ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ- 
ਚੰਗੇ ਕਰਤੱਵ (ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ) ਕਰਦਾ ਹੈ । 

੮. ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। 
ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਧ੍ਰਗ ਹਨ, ਧ੍ਰਿਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਟਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

_ ੯. (ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੀਵ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪ ਬੈਧਨਾਂ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: ੫. 

ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੀ 

ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ' ਤਾਂ ਹੀ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ।੪।੧੪੩੪। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਭਾਗੀਆਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਨੂੰ ਧਿ੍ਕਾਰ ਜੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ 
ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਉਓਥਾਨਕਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ 
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਹਰੀਦੁਆਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਡਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ 

ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਰਵਕਾਲੀ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ। 
ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ : 
“ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 

ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਵ-ਬਾਣੀ (ਸੈਸਕ੍ਿਤ) ਵਿਚ 
ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ?” 

ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ : 
“ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।” 
2, (੨੮4. ੨ ੨੨੨੬, 4. ੩4੬ 4. ੧੦੧੨੦ ੧੦੨ ੧<੦੦ ੧<੦੧੫੦੧੧੨੦੫੧੫੦ ੫੩੯੫੧ (੫੨੧੧੦੨੦੨੧੨੨% 
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ਬਡ ਨੇ ਕਿਤਾ ਕੀਨੀ ਲੀਰ ਜਬਰੀ ਵਿਚ । 
ਉ___ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ?' ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ &੍ 
ਨ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ : ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ- ($ 

ਹੈ ਮਹਲਾ ੩ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ॥ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ .੬ 0 ਨਾ ੩ ੨ 3 ( (! 
0 _ ੧. ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਊਪਰਿ ਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਤੁ ਹੈ ਅਤ ਓਕ ਰਿ“ ਰਿ 6 ਹੀ 
( ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ ॥ ਹਰ | 

ਹਰ ੨. ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਪਰਗਾਸਿਆ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ` ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਲੀ 
(6 ਬਿਨੁ ਪਗਾ ਵਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ ॥੧॥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 

੩. ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਹੀ ॥ ___ ਤਾਂ ਲੋਪ (ਗੁਪਤ) ਨਹੀਂ ਹਨ ? ._.`_ 
(0 ੪. ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ << 716 4-4480420-40644 80 0 

0) ਤੈਸੇ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨ 
6 ੫ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਕੈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਨੰ 
(ਲੂ, ਦਾ ੍ ਸਾਰੇ ਵਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨ 

ਕਿਆ ਓਇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ॥ _ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨੂ 
( ੬. ਨਾਨਾ ਰੁਪ ਸਦਾ ਹਹਿ ਤੇਰੇ ਰਿ ਮਹ 

(| ___ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ ੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੇ ਬਾਬਾ ! ਤੂੰ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਲੈ। ਸਿ 
0; ੭. ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਸੇ ੪. ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਇਉਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, (0 

0! ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥ ਆ ਵਗ ਜਾ ਸਿ 
ਸੇ ਪ੍ਰ: ੭ ਜੇ ਸਭ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਰਕ ;$ 

। ਵਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਨੂ 
ਹੀ ਗਿ ਸਬਦ ਜਮਾਲ ਹਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਭਾਵਨਾ 0 
੯. ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਤੂਹੈ ਹਹਿ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਕਰਾ ਹੀ ॥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 

0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਭਾਵਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। 
0 ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਹੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੩੫॥ ਪਰ: _ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੋ ਤਤ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸਾਂ 
01 ਪਰ ੪ < ਹਰ 

ਹ! ਪਦ ਅਰਥ : ਜੈਸੀ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ। ਮੇਘੁਲਾ-ਮੇਘ, ਵੀ ਗਾ ਸੀ ਹੀ ਹੀ ਪਲੀ ਵਰ 
0 ਬੱਦਲ। ਮਧੇ-ਵਿਚ। ਬਿਨੁ ਪਗਾ-ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, (ਬੱਦਲ)। ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਅ ਦੀ ਜਦ ਬਰੀ ਕਦ ਬਲਾਂ ( 
0 ਫਿਰਾਹੀ-ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ੪ ਆ 
( ਚੁਕਾਹੀ-ਦੂਰ ਕਰ। ਸੋਈ--ਓਹੀ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੈਸੇ--ਉਸੇ ਹੀ ੪: ਰਾ ਰਿ _ ਨ 

6 ਪਾਸੇ। ਜਾਇ-ਜਾ ਕੇ। ਨਾਨਾ-ਅਨੇਕਾਂ । ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਸੇ-ਭੁੱਲੇ ਪਏ _' ਕਉ ਜ਼ਰਾ ਗਚ-ਵੀਚਾਰ ਗਰ ਲਵ ਹੀ 
0 ਸਨ। ਜਾ-ਜਦੋਂ। ਤਾ-ਤਦੋਂ। ਜਾ ਕਾ-ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ। ਜੋਤ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦੋ ਵੇ ਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਧਾਰਕੇ, ਮੂ 
੍ ਦੱਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੱਖਰੇ- -ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਨ ?ਇਕ ਨੂੰ ਨ 
ਿ ਆ ਰਿ ਿਿ ਸਿਉ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ? 0 
ਹਉ -ਨਾਲ। ਪੁਨਰਪਿ-ਮੜ-ਮੜ। ਨ ਆਹੀ--ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। : ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ 
 __ (ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ੍ ਇਸ = 
ਲੈ _= ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੰ 
ਹੂ ਵਲ ਤਰਹ ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : (4 
0 ਅਰਥਾਂ : ੬. ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ! ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 
(1 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਮਿ 
0 ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਹਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ 
0 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜਾਣਗੇ ।੨। | 
ਮਹ ੧. ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਸੱਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ 
ਮੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 
(੬ ੨੨੨੦੨੦੨੬੧੩੧੬੦੨੪੬੨੦੨੦੩੬੪੬੬੯੬੬੦੬੯੩੬੯੨੯੬੪੬੩੪੬੯੬੪੨੪੩੬੪੪੬੯੬੦੬੯੬੬੯੬੯੯੦੦੨੦੬੬੬੬੦੬੪੬੯੬2੦੨੪੬੦੨੯੬੨੯੨੦੩ 



ਸਧਾਂਤਕਾ ਸਣੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜਾਂ (੫੧) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ =--ਪੰਨਾ ੧੬੨ 
੨੨੦੬੦੦੪੦੨੯੬੦੬੯੩੪੬੬੯੬੪੨੬੪੬੬੨੪੬੪੪੬੨੦੨੬੦੨੦੦੨੬੦੦੦੬੬੦੬੯੬੯੦੦੬੨੦੬੯੬੦੬੯੬੩6੬੯੬੦੨

੬੧੨੦੦੬੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦ ੨੨੧੬੧ 

ਉ: ਨ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੨ ॥ | 

ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ੧. ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ਬਾਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥ _ ਨੂੰ 
ਮੀ ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ੨ ਰਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਮਨਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ ਨ 

ਭੁਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਦ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਹੀ 
ਮਹ ਭੁਲੇਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੱਤ ਹੁ ਲੈ 0 

ਮਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। _£” ਕੌਰਮਖਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ । 
ਪਰ: ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ: ੮. ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਤ- ੫. ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਦੇ ਮਨਹਠਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਮਰ 

06 ਕਾਰਯ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੂਰਨ __ ੬. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਿਓਂ ੍ 
0 ਨਿਹਚਾ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਨ ਜਾਲ ਉਨ ਨਗਦ ਹਥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥ ਕੰ 

। ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਕੋ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।੩। ਰੰ 

(| ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ : “੨ 4,-61441566 । 
। ਉਰ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 0 
0 ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜੋ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਰ੍ ਕਲੀ (0 

੍ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ _ ੯. ਮਨੰਦਿਨ ਰਤਿਆ ਨ 
6 ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮੰ 
[ਬੋਲੇ : ਰ ੯. ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਪਰਤੀਤਿ ਹੋਇ ਹੀ 
ਹਰ ੯. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥ 

ਰੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਂ। ਜਿਸ _ ੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਅਨਿ 

ਉਪ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਭਗਤਿ ਭੈਡਾਰ ॥੪॥੨॥੧੬॥੩੬॥ 
ਉਰ ਜਾਢਾ ਹੈ। ਸਕ ਸੀ 

11:11... ਗਾ ੬ ੭ 
ਹਉ: ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਵੱ 

(1 ਅਨੋਕਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ ਦਰ ਉਤ ਹੀ 

0 ਸੁਰਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀ ਇ ਕੂ ਰੱ ਨ 

ਮਹ ਜਿਵੇਂ : ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਤੱਤ, ਆਪਣੇ ਤੜ੍ਹ _ ” ₹ ' ਝੜ ਰਾ ਮਜਾਲ । ਮਹ 
0 ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਅਰਥ : 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ।੪।੧।੧੫।੩੫। ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨ 

ਹਉ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਰ੍ ਕੰ ਹਉ 

ਹਉ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤਮ _ ਉੰ' ੧. ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ( 

0 ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ । 
ਹੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੂ 

ਮੋਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੨. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ-ਬਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ 

6 ਉੱਤਮ ਬੁਧੀ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ & 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।੧। ਹੀ 

(ਜਿਵੇਂ, ਇਕ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ _ ਪ੍ਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉ 
0 ਸਕਦਾ, ਰੀ ਨ 

& ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: __ 

| ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਸੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ___ ੩. ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਜੋੜ ਲੈ। 
੧੧ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ੪. (ਅਤੇ-) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ੍ 

|| ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਯੋਗ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਛੁਡਾ ਨੂੰ 

ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਵੇਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। | 
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ਟੀ ੭ 
(ਮੀ <<, ਦਾ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੫੨) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੩-ਪੰਨਾ ੧੬੨-੬੩ 
4੨੧੨੧੦੧੩੦੨੧੨੦੦੦੬੧੦੧੦੦੨੦੨੧੨੦੨੫੨੧੦੧੦੦੦੦੨੧੨੦੨੧੨੧੦੧੨੦੨੫੨੧੦੧੨੦੨੦੨੧੨੧੨੨੦੨੧੨੧੨੦੨੦੨੧੦੦੦੧੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੧੨੦੨੨੦੨੦੨੨੦੨੦੧੨੨੧੨੨੨੬% 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ __ ੩. ਪੇਵਕੜੈ ਗੁਣ ਸੈਮਲੈ ਸਾਹੁਰੈ ਵਾਸੁ ਪਾਇਆ॥ _ ਨੂੰ 
ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਠੀਏ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ੪. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ਿ 

ਮਿਲੇਗਾ ? 0 
ਪਿ ਸਿ ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥੧॥ ਮਿ 

ਉ: 4. ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨ ਦੋ ਹਨ ਕਰਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੂ. ਸਸਰੈ ਪੇਈਐ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪਾਈਐ॥ ਮੰ 
ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ ਸੂ ੬. ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਲਖੁ ਹੈ (੧ 

੬. ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਮੇਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾ 0 
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ __ ੭. ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਹਿ ਮਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ 0 
ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨। ੮. ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈਐ॥ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ੯. ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ (8 
ਉ: ੭. ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਮੀ 

ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 2 1 ਨ - ੧੦. ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ 

ਪਾਣ ਦੇ ਰਨ ਡਵ ਉਹ ਭੈ ਅਰ ਨ ਆਪੈ ਨਾਇ ਲਾਈਐ ॥੨॥ 
ਗਿਆਨ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈ। ____ ਰਤ ੧੧. ਮਨਮੁਖਿ ਗਰਬਿ ਨ ਪਾਇਓ ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ ॥ ।$ 

ਪ੍ਰ _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ੧੨. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਹਿ ਹ 
ਉ: ੮. ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੇ ॥ 

ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ _੧੩. ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸੁ ਪਾਇਦੇ ਗਰਭੇ ਗਲਿ ਜਾਣੇ ॥ ਹੀ 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੩। _ ੧੪. ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਣੇ ॥੩॥ ਨੂੰ 
ਦਿ ੧੫. ਮੇਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ 

ਉ: ੯ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ___ ਪੌਰਿਂ ਮਸਤਕਿ ਪੂਰਾ॥ ___ ਹਉ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ੧੬. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਹੈ 
ਮਨ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ _ ੧੭. ਮੈਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬੈਧਪੁ ਬੀਰਾ ॥ । 
ਰੂਪ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ _ ੧੮. ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ਪ੍ਰਭ 0 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੭॥੩੭॥ (6 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪੁਲ ਅਰਥ: ਪੇਈਅੜੈ-ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਮੰ 
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਿਖਿ- ਨੂ 
ਅਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਪਾਇਆ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਲਖ ਕਲ ਵਿਚ ਲੀ, ਪਰਮ ਦੱ. ਗਹੇ ਘਰ ਵਚ, ਪਲਕ ਵਾ :£- 
ਸਕਦਾ ਹੈ।੪੨੧੬੩੬ _ ਇਿਣਾ। / “ਚ ਵਨਿ;, ਕਾ. ਗਲ ਜਿਹੀ; 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰਲ? ਨ 
ਬਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਹੋ, ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੁਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇੰ ਇਨ . ਨੈ 

ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ _ ਨ 
ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 7 ਕਲੀ ਤਨਾਵ ਸਗ ਕੀ ਦੇ ਡਰਨ " ੨, 2 ੧੩-੩ ੭੨੩ = ਰੂ = ੧ 

ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਇਸ (ਮੈ 
ਪਾ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸੈਸਾਰ-ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਰ 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩॥ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ 
੧. ਪੇਈਅੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। । 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ੨. ਪਰ ਓਹੋ ਹੀ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਨ 
੨. ਸੋਭਾਵੈਤੀ ਨਾਰਿ ਹੈ ਗੁ ਗੁਣ ਗਾਇਆ॥ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿ 
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(੫੩) ੨੨੨੦੦੬੬੨੨੨੭ ਰਮ ਰਿ ਹੀ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 

੨0੨੦੨੨੦੨੪੨੪੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬ ਨੰ ਇਹ ਗੱਲ 

0 

ਜਾ 
੪੨੨੬ ੧੨੦੨੧੨੯੨੯੬ 

ਦਰ 
ਣੂ ਚ 

ਰਹਿਣ ।੩। ਆ 
2. 

7 ਸ਼ਾਹਲ 
੫ ੨੨੪ ਅਜ ਅੰ ਅਲ 

. ਮਚ ਕਰਤਾਰ 
ਭਟਕਦੇ 

9 
ੂ 

ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ੨੩੬੩੬੧੨੩੬੧ ਨ ਰਹਿ ਕੈ __੧੪ ਮਨਮੁਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 0 

ਸਿਧਾਂਤਕ ੨੦੦੦੨੬੦੨੦੦੬ ਜਸਾਰ-ਪੇਕੇ ਪਰ ਵਿਚ 

ਦਾ ਜੀ! ਭਟਕਣ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਰ ਨੈ 

੨੦੨੨੬੦੬ 
ਇਸ ਸੈਸਾਰ 

ਲੋਕ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰੇ : _ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨ 

ਦਾ ਜੋ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਿ । ਜਨੋ ! ਜਿਸ 
ਤੋਂ ਨਾਮ 

ਨ 

0 ਤ੩.ਜੋ 
ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ :੧੫.ਹੈ ਭਾਈ ਨ 

ਆ 

ਹੀ 

ਹ 
ਸਰ ਵਾਸਾ ਪਾਰਗੀਮ 

ਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂ 

ਰੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦਾ 

ਦਾ ੮. 

੫. 
ਚੁ 

੧੧ 

ਨ ਰੰ 
ਵਿਦ ਹਰੀ-ਪਰਮੈਂਕਰ 

ਲਾਜ ਤਹ ਵਟ 

0 
ਵਾਲਾ 

' ਨੂੰ ਮਨ 
ਸਹਿਜ 

ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਠਿ 
0 

ਪਗ 
-ਇਸੜੀਆਂ ਕਾ 

ਸਦਾ ਹੀ 

੧੬. 7੧ 
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

6੧ 

0 
(੧੨ ਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ 
ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ; ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ 

ਵਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।੧। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਉਸਦਾ ਇਹਦਾ ਇਦਾ 
ਹੈ 

ਵਿਚ ਸਮਾਈਆਂ ਨ 
ਹੈ 7 ੧੭. ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਉ ਹੈ, ਹੈ। ਮੱ 

੫ ਚ ਜੰਤਜਗੀ ਭੈਣ। ਦਲ, ਉ ਸੀ 
ਜੀਰਾ ਧੋ ਅਬ ਇਉਂ ਹੈ 

0... ੫. ਹੇ 
ਛੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਦਾ ਹੈਦਿਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੋਬੈਧੀ ੍ ਸਦਾ ਹੀ ਇਉ ਨ 

0 ਪ੍ਰ; 
ਹੈ, ਜੇਹੜਾ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਡੀ ਹੈ। 
ਹੈ. ਨਾਮ 

ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦ 
ਦਾ. 

੍ 
ਸਕਦਾ 

-ਪੁਭੁ 
ਰ੍ 

ਮਾਂ ਹੱ, 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

! ਮੈਨੂੰ ਆਪ ( 

। 
ਵੀ ਅ
ਪ
 

ਰਾ! 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ' ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਨ ਲਓ ਨ 

ਰੰ ਉ: ੬ਹਹੇ 
ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ 

ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
੧੯. ਗਰ 7 ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 

ਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ 
ਨ 

ਲੀ ਰਿ 
ਮਾਇਆ 

- 
ਕਰਕੇ ਜਗਿਅ ਸੂ = 

ਅਰਜੋਈ 
ਜਾਣ ਕੋ ਆਪਣ 

0 

॥ 
ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਚ ਹੈ।ਘਰਹਾਉ। 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ 
ੇ ਕਿਸੇ ਧੇਕੇ ਮੰ 

0 
ਉਹ ”) ਕਰਵਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ? 

” 
1੧%੩੭। 

ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਕੇ ੨ 

%) 
ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਪੇ ਹੀ 

ਹੈ। 

“ ਇਸ ਸੈਸ 
ਥੜ੍ਹ 

ਵੇਗੀ। 00 

(6 ਪ੍ਰ: ਰ
ਿ
 

ਨ ਭਾਵਾਰਲਾ 0 

ਜਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ (3604੨ ਕੋਕ-ਸਹੁਰੇ ਘਰ ” ਗੂਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਪੂ 

1 
ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਵਿਚ ਨਾਮ- 
ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਗੁ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ 

। ਹਰੀ ਦਾ 
' ਉਹ ਮੂੰਹ ੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂ ਲੌਕ ਰੂਪ ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਸਨਮਾਨ 

॥ ਨ ਕਿਉਂ ਜੀ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ 

ਭੀ ਵੱਡੇ 
ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਰੂਪ 

ਰੇ ਪਰ ਵਿਚ 
ਦੀ ਸੇਵਾ & 

&$ ਪ੍ਰ 
ਵਿ ਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲ 

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਜ 
ਨੰ ਪ੍ਲੋਕ--ਸਹੁਰੇ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
1 

0 ਉ: ੮. ਜਦੋਂ ਰਾ 
ਹੇ ਹੈ ਚੇ ਰਾ ਮੱ ਵਦੀ ਨ 

ਨ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦਿਰੋਂ 

ਹਉਮੈ ਤੇ ਢ੍ਰੈਤ _ ਹੁੰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ 
ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਿ 

0 
ਗਲੀ ਦੇ ਤੇ ਨਮ ਨਾ ਰੇ 

ਮਿਲਦੀ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਜਂੇ ਹਨ, ! ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 

06 

ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, 
ਪਏ ਸਦਾ 

ਹੇ ਭਾਈ ! “ਡੀ ਜੀ 

0 
ਉਸ ਹਰੀ 

ਹਰ, 

ਮੱ ਵਿਚ 
੩ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ੩ 

ਤੋਂ ਡੀ ਦੀ] 

ਤਾ ਇਨ 
ਦੀ 

ਇਨ ਲਈ ਰੂ ਲਨ ਬਰ ਨ ਕਿਹੋ ਭਾਈ 

ਹੂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ _ ਇਸ ਲਈ ਨ
 

॥ 

0 

ਨੈ ਦਿਸ 
ਕੇ 

-ਸਿਮਰਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ 

ਸੀ 

ਮਹ 
ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
੩॥ 

। 

ਮੀ ੧੦. ਫਿਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਉ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 0 

(8 ਲੀ ਆਪੇ ਲਾਉ ਸੁਖ ਦਾਤਾ 

ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ 
ਨ 

ਰੀ ' ਜੀਉ । ਐਸਾ ਸੁ 

ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਈ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ॥ 

0 `_ਸਾਈਂ ਜੀਉ 

' ਇਹ ਨਾਮ 1" 
ਲੀਣ ਪਰਗਟੁ 

ਅੰਧਿਆਰਾ 
ਹਸ 

0 ਪ੍ਰ: 
੨. ? 

ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ 
ਪਾ 

ਮਤਿ ਮਲੀਣ 

ਚੁਕਾ 

ਨ 

0 
ਪਾਉਂਦੇ ਰਤ ਹੈਂ ਜਾਂਦੇ 

ਨਹੀਂ 
੨. 

ਮਿਟਾਈਆ ਦੇ 

| 

।! ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ; ਪਦ ਸਟ ਉਹ ਸਿਵਿ ਸਕਤਿ ਕਉ ਲਿਖਿਆ 
੍ 

0 ੧੧. ਹੇ ਭਾਈ ਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਸਦੇ ਹਨ। ਰੇ 
੩. 

ਜਿਨ ਹਦ 

ਨ 

ਰੂ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉ 
ਹਰਿ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ॥ 

ਮਹ 

2 

' ਜੀ! ਆਪ 

੫. 
ਿ ਹਉ ਜੀਵਾ 

॥ 

ਨ ਪਛਾਣਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਿ ਬਿਨੁ ਚਸਾ ਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਰੰ 

ਉ:੧੨. ਹੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ 
ਮਨ 

ਮੇਲਿਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਤ ਹਰਿ ਸੁਣੀ 0 

ਹੂ 40 

ਇਨ 
੍ 

ਬੇਸਮਝ ਪੁਣਾ ਹੈ, ` 

ਹਉ 
ਕੀਨੀ ॥ 

ਲੀਨੀ ॥ ਨੂ 

0 
੍ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ' ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਦੇ '੍ 

ਗੁਰ ਤੇ 
੨੨੨੬੨੬੨੧੨੨੦੧੬੨੬੬ 

ਨ... ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂ ਵਿਚ ਰੀ ਗਲਦੇ ੮. ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਾ ਇਆ ੨੬੪੨੬ 

0 ਉ. ੧੩. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗਰਭ 

੨੪੬੯੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੦6੨੦੨੦੬੦੬ 

ਰ੍ ਬਦੀ ਪਲ ਐਲੀ 
੨ਟ੨੦੧੦੦੬੧੬੧੨੦੨੬੦੨ 

6 
ਰਹਿਣਗੇ । 25626626੨:26੨0ਟ6੨6ਟ62੪੨੦੬ 

ਦ ੬੦੦੯੨੩੬੧ 
6੯੨੦੯੨੦੧੬ 
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੧੨੦੦6੨੦ਟ੦੨੯੬ 

<< ੧੨੦੨੦ ੧੧੦ ੬= 

੧੦੬੦੧ 

੧੨੦੨੦੨੨੦੧੨੦੨੦ 

<੨੧੦੨੭੦੨੧੦੨੭੦੨੧੦੨੯੦੨੦੨੭= 
ਆ ਨ 

ਣਾ 

੧੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੨੦੨6=੦੦੦੬ਣ੦੬ 
੨੨ 

੧੨੦੬੧ 

੧੧੨੦੦੦੬੨੬ 

0 ੨੦੦੪੨੦੨੨੨੦ 

੨੦੦੨੦੨੦੨% 
6 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ 
4, 
ਤਾਪ ਅਲ ਪਾ ਅਲ ਕਮਲਾ 

੯. ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਹੈ 
ਜਿਨਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਦੀਨੀ ॥ 
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰੁ ਹਮ ਕੀਨੀ ॥੨॥ 
ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇ ਹੈ ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥ 
ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਡੂਬਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਤਾਰੇ ॥ 
ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥ 
ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ੍ 

ਮੁੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 

ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤੀ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਸਜਣੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਘਰਿ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ ॥ 
ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੇਤਾਇਆ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ 
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥੧੮॥੩੮॥ 

ਪਦਾ #ਰਥ “ ਗਿਆਨ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ। 

ਤਤੁ-ਅਸਲੀਅਤ । ਪਰਗਟੁ ਭਈ--ਉਘੜ ਪਈ, ਨਿੱਖਰ ਪਈ । 

ਮੁਰਾਰਾ-ਮੁਰਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਿਵਿ-ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) 
ਨੋ। ਸਕਤਿ-ਮਾਇਆ। ਕਿਤੁ-ਰਾਹੀਂ। ਕਿਤੁ ਬਥਿਧਿ-ਕਿਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀਵਾ-ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। 

ਚਸਾ-ਪਲ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਸਮਾਂ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ। ਗਤਿ- 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵੱਸਥਾ। ਮੂੜ ਮੁਗਧ--ਮੂਰਖ, ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ । 
ਨਿਸਤਾਰੇ--ਪਾਰ ਲੰਘਾਂ । ਘਰਿ-(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ । ਸੋਹਿਲਾ-- 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ । 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

੧੫. 

੧੬. 

੧੭. 

੧੮. 

ਅਰਥਾਂ : 
ਪਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤਤ੍ਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹਰੀ ਤਤ੍ਰ ਦਾ 

ਵੀਚਾਰ, ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੜ੍ਹ ਦੀ 

ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 
ਉ: ੨. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਮਤ 

ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੂਝ ਪਈ ਕਿ 
ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। 
ਪ੍ਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? 
ਉ: ੩. ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ 

ਅੰਧੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਮਿਲ 
ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। 

(੫੪) 
22੨੦੬੬੯੬੯੬੦੬੦੬੦੨੬੦੨੬੦੬੦੬੯੬੬੧੬੯ਟ੨੦੨੬੦੬੯੬੬੪੬੬੦੦ 

ਅਲ ਨੰ ਕਾਂ ਕਤ  =- ̀ਂ  ਅਤ= ਅਲ 

ਗਾਉੜਾਂ ਮਹਲਾ ੩-੫ੰਨਾ ੧੬= 
ਲਾ ਨ ਪਲ ਲਾ 5 ੪ ਅਪ 
੨੪੩੧੨੧੦੧੦੨੧੦੨੧੦੬੧੦੬ ੧੦੬੦੨ ੭੦੦੧੦ ੧੦੨ ੧੦੨ ੧੧੨੧੨ << ੧੦ ੧<੧੦ 4੨੦੮੧੨੧੬੦) 

ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਐਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉ ਪਿਆਰ ਮੰ 1 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਮਹ 
ਉ: ੪. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ 

ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਨੂ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹ 

ਪ੍ਰ: ੫. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਦੱਸੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਅ ਪਵਾਂ ? _ 

ਉ: ੬. ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮੈਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੀ ਜੀਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 
(ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ !) ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੋ ਤਾਂ ਜੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ 
ਸਕਾਂ ।੧ਰਹਾਉ। ਨ 
ਕ੍ਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰ 
ਹੈ? ।( 

ਉ: ੭ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ ਨਿਤ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨ 
ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੈ 
ਨੇ ਹੀ (ਦੁਨੀਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂਰ 

੮. ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਮ-ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨ 
ਨਾਮ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂੰ 
ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ? 

ਉ: ੯. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੰ 
ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੰ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹ 

੧੦. ਪਰ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨੂਹ 
ਲਿਆ ਹੈ।੨। ( 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ 
__ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ? 1 

੨੧੩ ਉ:੧੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ 

ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨ 
ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਰਾਇ ! & 
ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗੁਣਾਂ ਨੂ 
ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 

੧੨.ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵੀ ਅਥਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ( 
ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੇ ਹਰੀ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 
ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। 1 

੧੩. ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੰ 

੧੪. ਹੇ ਹਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਊ੍ 
ਸਾਡੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਮੂੜ ਨ 
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਨ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ੪੬ ਜਾ (੫੫) ਗਾਉਂੜੀ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ ੧੬ੜ-੬੪ 
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0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹਰੇ ਨਮ ਸਿਆਉਣ ਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਕ __ ੬. ਸੈਨਿਆਸੀ ਬਿ੍ਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥ 
ਮਿ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ੭. ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ 
0 ਉ:੧੫, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ, ਹਰੀ ੂ, ਸੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 
0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ੬ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਸੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਦਾ ਹੀ ਰੇ ਪਿ 
ਹਰ ਜੀ ੧੦. ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥ 
( ਤੁ ਰ੍ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥ ਉਹ ੧੬.ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ _੧.- ਸੈਂ ਮੂਰਖ ਗਰ ਨਾਸ਼ 
1 ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ੧੨. ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਤੂੰ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੧੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ 

& ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ੧੪. ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 
। ਹੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਸ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਸ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਦ ਅਰਥ : ਗੋਰਖੁ--ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਗੁਰੂ । ਜਪੁ ਪੜਿਆ- 
ਵਿ ਹਨ1 __ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਨ ਜਾਨਾ-ਮੈਂ_ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 
0 ਉ:੧੭. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੌ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗਤਿ-ਹਾਲਤ । ਭਉਜਲੁ-ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ । ਤਾਰੀ-ਬੇੜੀ , ਜਹਾਜ਼ । 

ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ । ਸਦਾ ਇਉ' ਹੀ ਅਰਦਾਸ _ ਪ੍ਿਤਤ--ਸੁਆਹ । ਕਰਮ=-ਸੁਰਮਤਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਸੁਰਤਣੁ-ਸੁਰਮਤਾ। 
 _ _ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੂਰ ਕਿਰਤਿ-ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਟੇਕ--ਆਸਰਾ। _ 
1 ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਰਖੋ । ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨ 
( ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਰਖੋ । ਸਦਰ” 
0 ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ _ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਜਾਪ ਨੂੰ 
6 ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? 
6 ਮੰਗਦਾ ਦਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਰਖੋ ਜੀ ।੪।੪।੧੮੩੮" 

ਭਾਵਾਰਥ . ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਮਲੀਨ ਮਤਿ ਨੂੰ ਉੱਜਲ 
06 ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
[ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 
 ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ' 
6 ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। 
' ਉਵ ਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 

੯5 

ਹੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂ । 

0 ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪“ ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ 
&. 

। ੧ਓਂ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
੧. ਪੰਡਿਤੁ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੜਿਆ॥ 
0; _ ੨. ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਰਿਆ ॥ 
(0 _੩. ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜਿਆ ॥੧॥ 
ਉਰ ੪. ਨਾ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਗਤਿ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ 
ਉਇ ੫. ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ 
0! ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੧. ਨੋਟ : ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮ: ੩-੪ 
੨ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮ: ੩-੧੪। ਕੁਲ-੧੮। 

ਗਉੜੀ ਮ: ੧-੨੦-ਜੋੜ ੩੮। 
੨. ਨੋਟ : ਅੰਕ ੪ ਨੂੰ “ਚਉਥਾ' ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਲਾ ੧ ਨੂੰ ਮਹਲਾ 
ਪਹਿਲ ਮਨਾ ਹੈ| ਓਇ ੩ ਨੂੰ ਤੀਜਾ, ਸਕ 

੨੦੨੪੨ ੨੧੨੨੦੨੧੨੦ ੨੨੦੨: 
ਆ 1 < (੨੫੬੦੦੦੦੦੦੯੬੦੦੦੬੦ [ਪਾਲ ਅਲ ਕਲਾ 

੧੧੦੦੦੦੦੧੨੦੦੦੬ 

(5 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ , ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਆਦਿਕ 

(ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. (ਅਤੇ-) ਜੋਗੀ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ) ਗੋਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

੩. ਪਰ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ।੧। 

੪. ਹੇ ਰਾਮ ! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? (ਕਿਉਂਕਿ 
` ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੇ ਰਾਮ ! ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 
ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ 
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।) 

੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ 
ਤੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬੇੜੀ 

ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 
੬. ਸੈਨਿਆਸੀ ਸੁਆਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਦਾ ਹੈ। 

੭. ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤਿਆਗ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੇ ਬ੍ਹਮਚਰਜ 
ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। 

=, << ਲੀ ੨੨੨੦੨੨੨੨੨੦੨੨੪੨੪੭੩੭੦੨੨੪੨੨੭=੦੨੨੨੨੨੬ ਨ ਨ ਹਾਲ 
/੨੨੪%੨/੬੦%੨੨੨੨/੬੨੪ 
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ਉਹ ੮. ਪਰ, ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੈ' ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।੨॥ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਨਿਰਗੁਣ--ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ। ਨੂੰ 
ਉਹ ੯. (ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਖੱਤ੍ਰੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦੇ ਕੰਮ _ਭਜੁ=ਭੱਜ ਕੇ। ਤਰੁ-ਪਾਰ ਲੰਘ। ਅਕਥ ਕਥਾ--ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ 
॥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਤਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ _ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਰਾਮਾ- ਨ 
ਮਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। _ ਹੇ ਰਾਮ! ਕਾਮਾ-ਕੌਮ। ਭਾਵੈ-ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਗ--ਪੈਰ। ਨੂ 
ਉ ੧੦. (ਅਤੇ) ਸ਼ੂਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਭੀ _ ਰੇਣੁ-ਧੂੜ । ਪਗ ਰੇਣੁ- ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ । ਸਿਉ-ਨਾਲ । ਲਿਖਤੁ- ਨ 
। ਵਪਾਰ ਆਦਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਭੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਭੀ _ਲੇਖ । 0 
ਮਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰੀ ਕਿਰਤ ਅਰਥ : ਨ 

ਹੀ ੫0 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। (0 
(0 ਨ ॥ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ਮ 
੧ _ ੧. ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੈਸਾਰ- ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 7 
(ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।੩। ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਮਾਂ ਦੀਆਂ 0 0 __ ੧੨. ਪਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਡੀ ਕਰਦ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਜਾ ਹਿ 
ਨੂੰ __ ਤੇ ਨਾਨ ਸਵੀ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਜਮਾ ਕਿਰ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। । 
ਮੀ ੧੩.ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ? ਨੂੰ 
|; ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਊ; ੨. ਰੇ ਵੀਰ ਜੀ! ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਭੱਜ ਕੇ, 0 
ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਮਿਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
।$ __ ੧੪. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੈ' ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਾਂ; ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਰ ਵਾ ੍ 

( ਭਾਵਾਰਥ - ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਥੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ (ਭਉਜਲੁ) ਸੈਸਾਰ ਨ 
06 ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਹ ।੧। ਨ 

ਉ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੁਆਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਹੀ ਸੁਆਰਨ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ _ ਪ੍ਰ: __ ਦਾਤਾਰ ਜੀ! ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਗਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨ 
(ਹੈ ਬ੍ਹਮਚਰਜ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਕਰਾਂ ? ੍ 
੧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਮਸਤੇ _ਉ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ! ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨੂ 
(ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਹਿਤ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ : ਿ 
ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ___ ੪. ਰੇ ਮਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਮੇਲ ਨ 
ਹ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪॥ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। [ 
ਹੈ ੧. ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ॥ ਵਿ 
0) _ ੨. ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੈਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥ ਦਿ ਰਹ ਨਾ ।੧।ਰਹਾਉ। 0 
| ੨, ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ॥੧॥ ਪਟ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਭੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ 

ਹੂੰ; 8. ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋ ਨੂਹ 
੫. ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਵੇ। ਨ 
ਮਹ _੬. ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਉ: _ਹੇ ਭਰਾਵਾ! ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈ 
0 _੭. ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ! ਮਹ 
੧ _੮. ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥ ੬. ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ੧ 
0 ੯. ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਰਿਆਤ 
ਸੰ ੧) = ਬਣਾ | 

ਭੂ 17 ਜੂਠ ਰਮ ਵਲ ਦਿਲ ਬਾਵ ੮. ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ 6 ੧੧. ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥ ਨ ਤਾ ਤਰਜ ਕੰਮ $ (1 
$ ੧੨. ਸੰ ਭ ਬਨਿ ਆਈ॥ ੬ ਉਇ 
ਰਿ ਪ੍ਰ: _ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ 
0 ੧੩. ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ 2 
0੧੪. ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ? 
(੭ ਇਆ << <<, ੦, 2, ਦੇ ਦੀ <<, <<, ੭ ਆਮ ੫੫੦੦ 
੧੨੨੬੬੨੯੨੯੨੯੬੦੨੯੦੦੦੦੦੦੨੯੨੬੯੬੦੬੦੦੯੨੦੦੦੬੦੬੯੬੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦੨੦੦੦੬੧੨੦੬੦੨੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੩੬੦੬੧% 



(06046 (੫੭) ਗਾਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ 8-ਪੰਨਾ ੧੬8 
ਰਿ ੧੨੧੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੬੦੦੦੬੦੬੬੦੬੦੦੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੯ਟ੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੨੦੬੦ਣ੦੬੯੬੦੨੦੬੦ਣ੦੬੦੨੦੦੦੬੦ ੬੨੭ 

ਹਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੈਨੂੰ ਉਸ ____ ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰੀਤਿ-੍ਰਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨੇ- ਮੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ _ ਮੱਛੀ ਨੂੰ । ਨਾਇ-ਨਹਾ ਕੇ । ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ। ਬਛਰੇ-ਵੱਛੇ ਨੂੰ । । 

ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਪਿਰੁ-ਪਤੀ। ਸਾਰਿੰਗ-ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ। ਜਲ ਨ 
ਨ __ ੧੦. ਸਹੀ ਜਾਣੋਂ ! ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿਤ __ਧਾਰਾ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ, ਵਰਖਾ। ਨਰਪਤਿ-ਰਾਜਾ। ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ- ਨੂ 
ਰੇ ਵਿਚ ਅਤਯੰਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ __ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ । ਗੁਰਸਿਖ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ । ਗਲਾਟੇ-ਗਲ ਲਾ ਨੂੰ 
ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। __ ਕੇ। ਚਾਟੇ-ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ । ਮਹ 
ਉਹ __ ੧੧. ਕਿਉਂਕਿ, ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਾ ੍ 
0 ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨ 1 
ਨ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 0੬ 

ਹੀ ਪਰ: 40 ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰੀ ਸੌਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, 0 

ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਹਰ 

0 ਉ:੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੧ 
ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ੨. ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੱਛੀ ਮੈ 

(8 ੧੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਸਦਾ ਜਲ ਵਿਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰ 
ਨ ਦਰਗਾਹੋਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ੩. ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂ 
ਹੂ __ ੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨ 
। ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ _ਲੀਨਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 8੫੬00 .444404 04405 
ਰੰ ਹਨ ।੪੨।੪੦। ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ 

0 ਭਾਵਾਰਥ : ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ।੧ ਸਿ ਨ ਹਰ 
06 ਅਕੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ _ ਪੰ: _.ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? __ & 
(6 ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਸੰਗਤ _ਉਂ: 8. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ & 
0 ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰ ਨ ਦੀ ਸਿ ਜੀ ਬਧ ਜਲ ਗੱਲ 0 
0 ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰ੍ 0 
| ਅੱਗੇ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ___ ੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਨ 
ਨ! ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਾਣ ।ਐਰਹਾਉ। ਰੀ 
ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ 
॥ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰ 

ਕੈ ਕਾਪੀ ਜਰ ਬਿ ੭. ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ 
ਨ ਗਿਆ ਪਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ । ( 

੨. ਸੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ॥ ੮. ਓਵੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਛਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ 
0 ੩. ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨ 

0 ੪. ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੨। ਹਉ 
6 _ ੫. ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੯. ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ (ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਨਛਤ੍ਰ ਵਿਚ) ਮੋਹਲੇ ਨੂ 

੬. ਜਿਉਂ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਹਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਵਸੇ 

| ੭. ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਤਾਂ ਪਪੀਹਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
($ ੮. ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥ ਰਤ | 
6 ੯. ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥ ਸਾ ਉਹ ਨ (0 
੍ ਵਲ ਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ੧੧. ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂ 
(0 ਲੋ (ਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ।੩। ॥ 
0 ੧੧. ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥ ੧੨.ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ੁਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ $ 

੧੨. ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੰ 

($ ੧੩. ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥ ੧੩. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੂ 
0 ੧੪. ਨੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। __ ਨੂੰ 
1 
੯੧੨੨੧੨੦੨੦੬੦੬੦੨੦੬੯੬੦੬੦2੦੬੦੨੦੨੪੬6੬੦੬੯੬੯੦੯੬੯੦6੯੬੦੯੦੦੪੬੬੬੦੬੦੬੦੬੯੬6੨੦੦੬੦੬੨੦੯੬੯੬੬6੪੬6੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬ਣ੯੪੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੬੨੦੦੬੦੩੨੭ 
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ਆ 

। 

ਨ ਨਿਤ ਡਾ ਬਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਰੀ ਜੀਵਨ ਰਾ 

ਰਜ ਮੰ 

। 
ਕੀਤ 

ਦਰ 

= 

ਹੈ 

2 
੧ 

੫ 

੫. 

< 
ਲਤ 

| ਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ 
ਪਰਲ 

ਰਨ 
ਦਰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੇ 

ਸੰਵ 

੯ 

6. 

9 

ਦਾ 

ਦ਼ 

ਕੈਦੀ 
15 

ਕਰਦਿਆਂ। ਸਰੀ ਚਲਾ 

ਉ
ਤ
 

(808 
(0 

( 

ਚਕਵੀ ਤਤ 

ਸਰਜ 

ਦੱਖਾਂ ੬੬ ਛੰ 

(0 

ਸਿ 
ਭੀਖ ਪਰ੍ਭ 

॥ 

੬-2.' 
ਪੜ 

ਹੈਂ (ਭਾਵ ਹਾਂ ਫੜ 
ਦ 

ਜੇ, 
ਰਜ 

ਰਿ 
0 

ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ਆਘਾਇ ॥੧॥ 
ਦਿੱਸਦਾ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ | 

ਦਰ 

ਰ: 

ਕ.< 
ਵਣ, ਤਤ 

੫. 

ਹੋਵੈ ਰੁ ਮਿਲਿ 
॥ 

ਨੂੰ ਮਿਲ 

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਨ 

ਨ 

ਛੇ 

ਪੱ 
ਹਰ, 

ਦਾ 

ਓਂ 

ਮੀ ਗ
ਾ
 

ਹੈ। ਮਦ ਰੀ 
( 

ਨ 
ਗੁਰਸਿਖ 

੍ 

ਗੁ 
ਰੂ ਹਿਤ ਰ੍ 

 ਪਵੇ। ਨੂੰ 

ਮੀ ਵੇ. ਚ ਕਿਲੋ 
ਰਾਬੀ॥ 

੦
੦
੨
੧
 

_ 
ਵੇਂ ਮੰਹ ਵਿਚ 

੍ 

ਰਿ 
(8 

ਹੋਵ। ਨ 

ਨ ੫. 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ 

ਤਿਆਰੀ 
॥ 

ੱਛੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
' ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 

ਮਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 

॥ 
ਚਕਵੀ 

ਸਭ ਦੁਖ ਲਾਰੀ ॥੨ 

੯. ਵੱਛੇ ਨੂੰ ੱਛਾ ਮਾਂ ਨੂੰ 

ਮੈਨੂੰ 
1 

੬. 
੩ ਪਿਆਰੇ 

ਮੁਖਿ 

ਜੋ ਸਾ 

4 ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 

ਨੀ 

₹ ੧੨ ਹੈ. ਮਲ ਰੰ 

੨੩ 
੨ 

ਮਹ 2. ਮਿਲੋ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਖਾਇ ॥ 

੧੦ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ 
_ 

ਹੋਰ । 

0 

ਗੁਰਸਿਖ 
ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ 

ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ 

ਤੋਂ ਬਿ 
ਹੈ। 0 

(6 
ਦੂ. 

ਚ 

ਤਿਵੇਂ ਗੁ 

ਕਰ ਹੈ 

&ਦ ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ̀ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥ ॥੩॥ 

ਨ ਦਲ ਮਹ ।੩। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੋਹ ਵੀਹ । 

0 ਰੇ, 
ਬਿਗਸੇ 

ਲਾਇ 
| 

ਹਿਤ ਰਿ ਗਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਗਢ ਹ, ਨ 

) 
ਯ੍ਯ 

ਮੁਖਿ 

! ਗੂਰੂ 

[ ੧੦. ਹਿਰਦੈ 9 
ਦਿ 

੬੨੨੬. ੬੯ ਇਸਦਾ ਕੱਚ 

। 
ਗੁਰਸਿਖ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ॥ 
॥ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪਦੀ 
ਮੈਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੂ 

0) ੧੧. ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਪਾਚਾ 1੪1੪8॥੪੨ 

ਨਲ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸ ' ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ 

(ਉ ਗਜ ਫਰਕ ਪਾ ਆ 
ਰੂ ਸਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਨ ਕਿਰ ਰੰ 

(ਨ[ ੧੬ 

੩ 

-ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਜੋ ਸਦਾ 
ਸਾਹਿਬ 

ਗੁਰੂ ਨੂੰ 

6 

॥ 
ਬਿਨਸਿ 

ਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ 

= 
ਲੈ 

ਜ 
ਗੁਰੁ 

ਜਿਸ ਨਾ= 

6 

£ ੧੩. 

ਰੱ ਤੇ ਨੰ। ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਕੇ, 

2 
ਹੈ 

ਸਿ 
ਜੰ 

| ੧੦ ਜਨਨਾਨਕ ਖਲਕ 9 
ਸੇ ਰਹ ਨਲ ਹੈ, ਜੀ ਸਸਕ ਹੂ 

0 ੧੩. 

੭ 
ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਕੇ। 

ਤਾਂ 
ਹੌਦੀ | 

ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ 00) 

ਨ 
ਪਦਾ 

ਦੇ ਦਰ 
ਖਾਇ-ਖਾ 

'ਘ। ਮੁਖਿ 
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁ 

ਵਿਚ ੩ 
ਕਿ ਇਹ -ਅੰਗੀ 

| 
ਲੌਚ-ਤਾਂਘ ੍ 

4 

ਹਨ 
ਅੰਗੀ 0 

ਕਿਸੇ -ਗ੍ਰ੍ਹਸਤੀ ਗਿਲ ਹੈ। ਲੋਚ -ਮੂੰਹ 
' ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਕਰਦੇ 

ਇਕ 0 

00 
ਦੇ 

ਰੀ 
ਦਾ 

ਮਥਿ 
ੜ 

ਹੋਤ 

ਜ਼ਿਕਰ 
ਘਰ 

ਮਿਲਾਪ, 

ਭਾਵ 
08 

ਨੀ ਦਿ 
ਰੁੰਦਾ -ਢੁੱਧ। ਮੁ 

ਰ 

ਰੱਖੇ ਦੀ ਹੈ। ਆ, 

ਰੰ ਨ 

ਸਾ ਸਿ ਰਤ 

ਹੈ, 

) 
2 

ਰਸ 

ਸਿ 
| 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ 
ਗੁਰੂ ਤ ਗੁ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰ 
ਨ 

ਹੀ 
9 ਗੇ, ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

੨ 
ਪਤ ਜਾਂ ਕੇਟਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, 

ਨ 

ਲਾਰੀ- ਮਹ ਇਉ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਰੀ ਨ (੬੬ (ਰਿ ਹਿਤ 
ਰ 

ਿ 

|” 

੨ ਰੀਸੰ-- 

੬ 

$ ਦੇ 

(46 
ਕੇ । ਕਾਚਾ- ਚਾ ੱਦ ਗਖਰੰਦਾ ਹੈ ਦਾ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ। 

੪8॥ 
ਿ 

0 
ਵੇਖ ਕੇ। 

ਪਾਚਾ 
'ਰ ਹੁੰਦਾ 

ਸਦੈਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸਲੀ 

ਮਹਲਾ 

0 
ਗਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹ 

ਰਿ 
ਨੇ 

ਇੰ 
੨ 

ਹਰਿ 
ਵਰ 

ਨ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਪਤਿ 

ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਧਿਆਇਆ ਘਣੀ ॥੨॥ 

ਰੰ ਰੀ ਐਲ ਪੀ 'ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਛੋ: 
ਰੀ 

ਨ 
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ੨੩੬੦੬੬੪ 

% ਨਹੀਂ, 
ਕਿਉਂਕਿ 

2 
ਰੇ 

ਕਦੇ ਦੂ 

ਮਿਲਿ 
ਤਿਨ 

੨%੨੯੨੦੧ 

0 = ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਰਥਾ 
ਡੇ ਪ੍ਰਸਨਤੜਾ 

੨੨ ਜਿਤੁ 
ਜਪਿਆ 

੨੨੦੬੦੬੬੦੬੩ 

0 

ਨ 

ਹੋਇਆ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ੨੪੨੧੧੬੦੨੦੧੦੧੨੬੬ 

0 

ਤਿਗਰੋ ! ਗੁਰਸਿੱਖ 

੨ ੮ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
<< 

ਤੇ. 
੧200246੦੧੦੧੬ 

ਨ 
ਹੇ ਰਹ 

ਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਮਾਲਕ 
੨
੨
 

0 
ਹੈ ? 

ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਘਰ ਦੇ 
੨੫੬੦੨ 

ਮੀ 

ਵੇ । ਵਖ, 

ਨ ਕਿਸੇ 
੨੪੨੪੨੪੨੨੭ 

1 
ਹੇ ਸਜਣੌ ! ਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿ ੨੨੨੧੨ 

ਨ ਉ: ੧. 
ਹੈ, ਜਦੋ 

੨6੨੦੦੬੪੬੩ 

0) ਦੰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, 

2੯੬੦੬੯੨੯੬ 

( 

੨੧੨੧੨੦੧੨੧੦੧੬ 

( 
੨%੧੬%੯੬% ਇੰ੩੩੩੩੩੩੬ 



ਐਧਾਂਤਕਾ ਸਣ ਗੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਓਬਾ ਨਨ (੫੯) 
ਦੱ ੧੨੦੬੯੨੦੬੦੬੦੬੬6੦੬੦੬6੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨6੦੦੬੦੦੯੦੬੦੦੦੧ 

ਹ ੪. ਗੁਰਸਿਖ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
| ੫. ਹਰਿ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
| ੬. ਜਬ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ॥ 
02. ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ 
0; ੮. ਅਨਦਿਨੁ ਨਗਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 
0 ੯. ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਰਿ ਜਿਨਾ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥ 
0 ੧੦. ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ 
0 ੧੧. ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥ 
(੧ ੧੨. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥ 
0) ੧੩. ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਲਭਦ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ ॥ 
0੧੪. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥8॥੫॥੪੩॥ 

ਹੈ ਪਦਾ ਅਰੜ : ਸਫਲ-ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਦੀ 
0 ਰਾਹੀਂ । ਧਣੀ-ਮਾਲਕ। ਛੂਟੀ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੁਟ ਗਈ। 
ਹੱ: ਘਣੀ-ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ। ਬੋਲਤ--ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ। 

ਹੀ ਧਾਵਤ-ਦੌੜਦੇ, ਭਜਦੇ, ਭਟਕਦੇ। ਪੰਚ-ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੇ। 
ਜਿ ਰਹੇ-ਰਹਿ ਗਏ, ਰੁੱਕ ਗਏ। ਪਗ ਧੂਰਿ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ, ਚਰਨ- 

ਉ ਧੂੜ। ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਖ ਉਜਲ-ਉਜਲ ਮੂੰਹ 
੬ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਖ਼ਰੂ । ਭਾਵੈ-ਪਸੈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਵੈ-ਧਿਆਉਂਦਾ 
ਮਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ । ਤਰਾਵੈ--ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਨ ਅਰਥ : 

(ਪ੍ਰ: ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ 
(6 ਦੀ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ? ਰ 
1 ਉ: ੧.ਹੇ ਸਜਣੋਂ , ਲੋਕੀਂ ਵਖੋ ਵਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
0 ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਮਹ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਮਹ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 
ਨ ਕਦੇ ਭੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । 
ਮੰ ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

ਹੈ; ਉਂ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
(1 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
। ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
& ਪ੍ਰ: ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? 
6 ਉ: ੩. ਹੇ ਮਿਤਰ ਜਨੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 
0 ਪਰ ਚਲ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ 

ਹਨ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਭੀ ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ 

6 ਹੈ।੧। 
ਹਮ ਪ੍ਰ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ! ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ? 
0; ਉ: ੪. ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ! ਨਿਰਵਿਕਾਰ 
8 ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੱਜਨ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । 
(੯੨੦੨੯੬੦੦੨੦੬੬੦੬੪੬੪੦੪੪੬੦੩੦੬੪੬੬੬੬੦੬੦੨੦੦੨੦੬੦੨੦੬੯੬੦੨੬੯੬ 

ਨਿਤ ਹਿਰ 
੦੨੦੬6੨੦੨੦੨੦=੦੨੦=੦= ੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੬% 6੧੩੭ 

ਪ੍ਰ: ਹੰ ਹਤ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਉ: ੫. ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ! ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਾ
ਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨ 

ਨਾਮ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾੜ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਕਿਉਂ' ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ 
ਗਿਆ ? 

. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਾ ਰਿਹਾ ਚੰਚਲ ਮਨ 
ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੭. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 
ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਵਲ ਦੌੜਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੮. ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨। 

੯. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ੧ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉਪਰ ਲਾ ਲਈ। ਨੂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ੍ 

ਲਈ । ॥ 

੧੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ 
ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਉਜਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ 
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ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ' ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂ 
__ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ? ਨ 

ਉ:੧੨. ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨੂ 
ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। (੧ 

੧੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਤਕੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਗਕੇ, ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਲਭੱਦਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ; 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਗ ਕੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੂੰ 

੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਹਰੀ ਆਪ $ 
ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।੪੫੪੩। ਨੂੰ 

ਭਾਵਾਰਲਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੂ 
ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਵਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਵੀ ਨ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਲਯਾਣ-ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਿਆਨ-ਫਲ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 
ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ' ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਵਿਚ ਧਾਉਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ- 
ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਭੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਹਰੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਮਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾਲਨ ਹੈ ਚੁਕੇ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜੀ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਸਾਧਨ 
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
. ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ॥ 
ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 

ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥੧॥ 
ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ 
ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥੨॥ 
- ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਿਤਧਾਰਾ ॥ 
. ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਪਿ ਪੀਆਵਣਹਾਰਾ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੩॥ 

. ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਤਾਰਾ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ 

. ਹਰਿ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥੪॥੬॥੪੪॥ 

ਪਦਾ ਆਰ “ ਤੌਡਤਾਧਾਰੀ--ਡੌਡਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। 

ਬਨਵਾਰੀ--ਜੈਗਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਰਣ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਰੀ--ਤਾੜੀ, ਸਮਾਧੀ। ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ- 

ਸੁਰਤਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਬਦੁ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । ਧੁਨਿ-ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਉਪਜਦੀ 

ਹੈ। ਵਿਗਸੈ-ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪੇ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਰਿੰਗ--ਪਪੀਹਾ। ਕਰੇ--(ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਤਾਰਾ- 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ । ਤੁਲਹਾ--ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ 

ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਗੱਠਾ । ਤਾਰਾ-ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ 

ਵਾਲਾ। ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ--ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਲ . 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜੇ ਰੱਬ ਇਕੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 
ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ? 

੧. ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਹਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਰੇ 
ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਜੋਗੀ 
ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹ (ਦੌਡੀ) ਸੈਨਯਾਸੀ ਹੈ। 

੨. ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਹਰੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਰਵਿ ਰਿਹਾ 
ਵਰ]. ੭ 

੩. ਅਤੇ ਤਪੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀ 

(ਸਮਾਧੀ) ਲਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧। 
੪. ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 
ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਰ੍ 
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ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ਨਾ $੬੫ 

੫. ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਉਹ ਹਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 

੬. ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਰਤਿ ਹੈ, ਆਪੇ 
ਹੀ ਲਗਨ ਹੈ। 

੭. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੮. ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪਦਾ 

ਹੈ।੨। 
੯. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹ (ਸ੍ਹਾਂਤੀ 

ਨਛੱਤਰ ਦੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਹੈ। 
੧੦. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
੧੧. ਹਰੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।੩। 
੧੨. ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ 

ਲਈ ਬੇੜੀ ਤੇ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਮਲਾਹ ਹੈ। 

੧੩. ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ । 

੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ 

ਹੈ।੪੬੪੪।" 
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ਜਗਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ੱਰੇ ਵਿਚ 
ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ 
ਨਾਨਤ੍ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋ' ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ 
ਰੈਗ ਤੇ ਹਰ ਥਾਈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ 
ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪॥ 
੧. ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ 

ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸਿ ਦੇਹਿ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਹਿ ॥ 

ਜੇ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਦੇਹਿ ॥੧॥ 
੩. ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਸਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ 

ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ 
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ਪਦ ਅਰਥ . ਜਨਨੀ-ਜੈਮਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਂ। ਗਰਭੁ-ਕੁੱਖ । 

ਪਾਲਤੀ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਸੁਤ-ਖੁੱਤ੍ । ਖਾਟਿ-ਖਟ ਕਮਾ ਕੇ। 
ਦੇਇ-ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ-ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ 

| ਵਾਸਤੇ । ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ-ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ। ਰਾਖਦਾ-ਕਾਇਮ 
ਨਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਥਾਸਾ-ਹੱਥ, ਹੱਥ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੁਸਈਆ-ਹੇ 
&( ਮਾਲਕ ! ਉਪਮਾ--ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ । ਸਧਾਰੁ-ਸਹਾਰਾ। 
( ਲਹਾਇਦਾ-ਲਭਾਇੰਦਾ, ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਵਰਤਾਈ--ਵੰਡਦਾ । 
0 ਲਾਲਾ-ਗ਼ੁਲਾਮ। ਹਾਟਿ-ਹੱਟ 'ਤੇ, ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ । ਵਿਹਾਝਿਆ- 
% ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਾਸੀ-ਘਾਹੀ, ਘਸਿਆਰਾ। ਕਢਾਈ-ਮੂੰਹੋਂ 

; ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

0 ਅਰਲ - 

8 ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ 
ਰੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ? 
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। ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਖ ਚੈਨ ਨਾਲ 
॥( ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ । 
(6 ੩. ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 
1 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ।੧। 
੍ ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਉਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਮਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 
ਸਹ ੪. ਹੇ ਸਜਣੌ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਭੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹੀ ਹੈ, 
ਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
0 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ! ਹੇ ਹਰੀ ! 
ਹੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਖ । 
( ਪ੍ਰ: ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਖਾਂ ? 
0 ਉ: ੫. ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਮੀ ਵਡਿਆਈ ਭੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 
0 ਵਡਿਆਈ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਨ __ ੬. ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਲੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਪਿਆਰੀ-ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ 
0 ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੭. ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਜਸ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
(1 ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ 
10 ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ' ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਮਿੱਠੇ 

ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਲੀ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
0 ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ 

॥ ਹੈ ? 
॥] ਸੋ ਪਲ ਰਾ, 2 <, ਦਾ <- , = ਵਕ, <<, %, 
ਕਾ ੭ ਤਕਤਕ ਗਤ "2੭" ੭੮ “ਅਸਤ ਤਲ 3 ਤਲਾਕ“ ਤਕ ਤਲ, ਤਕ ਤਕ ਤਕ“ ੭ ਤਕ ਦਿ ਮਾ ੧7੨੭੨ 7੧੨੧੭ ਮਾਮਾ 
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ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ਨਾ ੧੬੬ 
੦੬੦੨੦੬੦੦੯੦੧= (੨੦੬੦੨੨੬੦੨੦ ਦਾ ਕਿ ਪਾ 

ਕਦ, <<, 

( 

ਉ: ੮. ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ 
ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨੂ 
ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੈ 
ਸਹਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇਕੀ ਨ 
ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਡਾ ਨੂ 
ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਨੂ 
ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੨। ਮਰ 
ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? __ 

ਉ: ੯. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਹੇ ਮਿੱਤਰ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ੁਦੀ ਮਿਟ ਨ 
ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਨ 
ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਓ ! ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨ 
ਹਰੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਭੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰ 
ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹ 

੧੦. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਰ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ।$ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈਂ । ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪ 
ਹੀ ਆਪਣੀ (ਪੂਜਾ) ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ'। 

੧੧. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈਂ।੩। ਨੰ 

ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਸੇਵਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨ 
ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? 0 

ਉ:੧੨. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨੰ 
ਇਹੋ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ੧ 
ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਾੜ੍ਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 
ਹਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਮੂ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਚਲ ਨੰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨ 
ਭਗਤ-ਸਤਿਸੈਗ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਨੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ : 0 

੧੩. ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਹਰੀ ਨ 
ਦਾ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਰੀ ਘਾਹ ਖੋਦਣ 'ਤੇ ਨੂੰ; 
ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੂ 
ਕਢਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨੂਹ 
ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ ( 

੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂੰ 
ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਨ 
ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।੪।੨।੮।੪੬। ਰੰ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇਸੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਭਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੈ 

੬ 
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ਆ 
ਵਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇਂ ਪਦਾਰਥਕ-ਰਸ ਫਿਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ 

ਰਸ ਹੈ। 
ਹਰੀ ਨਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ 

ਇਕ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਉਹ 

ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 

ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਦੀ ਘਾਹ ਵਢਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ । 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
੧. ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥ 

. ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥ 
੩. ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਕਰੇ 

ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਛਡਾਇ ॥੧॥ 
੪. ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਿ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
੫. ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ 

ਹਰਿ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੬. ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥ 
੭. ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵੈ ॥ 
੮. ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲਤਾ 

ਹਰਿ ਬੋਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
੬. ਬਿਖੁ ਸੈਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਹਿ ਹਾਟਿ ਕਮਾਇ ॥ 

੧੦. ਮੋਹ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਇ ॥ 
੧੧. ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੈਚਿਆ 

ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥ 
੧੨. ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ॥ 
੧੩. ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ॥ 
੧੪. ਜਨਿ ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਿਰਸਾਣੀ-ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ । ਲੋਚੈ-ਲੋਚਦਾ ਹੈ, 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਲਾਇ-ਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ । 
ਜੋਤੈ-ਜੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿ-ਅੰਤ ਵਿਚ। ਗਤਿ-ਮੁਕਤੀ । ਤੁਰੇ- 
ਘੋੜੇ। ਧਾਵੈ-ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿ-ਬੋਲ ਕੇ। ਬਿਖੁ- 

(ਮਾਇਆ) ਜ਼ਹਿਰ। ਸੈਚੈ-ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਟਿ-ਹੱਟੀ 
ਵਿਚ। ਕੁਟੰਬੁ-ਪ੍ਰਵਾਰ । ਭਾਇ ਦੂਜੈ--ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ, ਹੋਰ 
ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ । ਫਾਸ-ਫਾਹੀ । ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ 
ਉਹ 

ਸਿ 
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(੨੧੦੦੨੨%੨੪੨੨੦੨੨੨੨੨/੨੨੨ ੧੨੯੨੪੨੯੨੨੧ 
“ਅਲ ਅਲ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ੦੨੦ਣ੦੬੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦ ੨੬੮ 

ਅਰਥ : ਹਉ 

ਪ੍ਰ: ਸ੍ਰੀ ਜੀਉ ! ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਉਂ | 
ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਾਣ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦਿਲ 
ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਹਲ ਜੋਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੀ, ਵਾਢੀ ਆਦਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਫ਼ਸਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ। 

੩. ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇ' ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ । 
ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧। 
੪. ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਬਖ਼ਸ਼ੋ । ੍ 
੫. ਹੋ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ 
ਦਿਉ ।ਐਰਹਾਉ। 

੬. ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਗਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

2. ਸੁਦਾਗਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਧਨ ਖਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੂ 
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੮. ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।੨! 

੯. ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਟੀ ਮੂ 
ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ 
ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ)। 

੧੦. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਨੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਹ ਦ ਝੂਠਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ 
ਜਿੱਦਿਆ” ਵਜ ਲਟ ਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਭੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਹੀ 
ਇਹ ਚ ਸਿਉ ਹਉ ਗਰਚਾ ਹਿਤ 
ਮੋਹ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਰਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨੇ ਡੀਬਨ ਇਕੰਨੈਨਕੀਰਾ 9 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। ਮੈ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ & 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ? ਨ 

ਉ:੧੨.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ & 
ਵਾਹੀ ਹੈ। ਨ 

ਮੀ) 
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ਹੀ ੧੩. ਪਰ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਭਰਮੈ--ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ-ਘਰ ਦੇ ਨੂ 

ਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ __ਕੰਮ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੌਮ ਵਿਚ। ਨਰਪਤਿ-ਰਾਜਾ। 
ਨ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਿ-ਖ਼ਾਤਰ, ਵਾਸਤੇ। ਕੈ-ਜਾਂ। ਬੰਧੈ-ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
੧੭੨ ਟਨ ੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ _ਡਾਨਿ-ਡੈਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ । ਲੇਇ-ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ 2, 

੧੧ ੨੫ ਗੇ. 2੩ ੨੩ ਰੀ 

ਹਰ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ _ ਰਾਹੀਂ। ਕੀਚੈ-ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਤਿ-ਕਿਸਮ। ਕੇ ਤਾਈ-ਵਾਸਤੇ, 
ਹਰ ੨ ਨ 0 
ਨ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ।੪।੩।੯।੪੭। ਖ਼ਾਤਰ। ਜਾ-ਜਦੋਂ । ਮਨੇ-ਮਨ ਵਿਚ। ੍ 

(0 ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਕਤ ਅਰਥ ? _ ਰ੍ ੍ 

(ਰੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੈਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨ 
& ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਭੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 
ਲੋਈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। , ਵਿਚ ਪਏਗਾ ? ਲਹ 

<, .% . _% .੩: . 01 1 ਉਆ ਹੂ “ 

ਪਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ _ਊ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 
&$ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 
& ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਨ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 06 
੯4੬ ਇ - ੭ ੨16 ਮੂ ੧. ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ 4 ਉਨਾ 

ਨ ਝਰਸ ਭਰਮਾਇਅ ਨ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਗੁਰੂਆਂ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੀ 1 
0) _ ੨. ਵੇਗਾਰਿ ਫਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ॥ ਕਰ ਰਤ ਮਹ 
ਰੰ ੩. ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨ 
(0 ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥੧॥ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । (1 

6 _ ੪. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜਿ ਬੈਧਨ ਮਾਇਆ ੍ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ-ਨਾਮ- ੧ 
ਘੁਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਲਾਇ॥ ਸਿਮਰਨ--ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ । 

0 ੫. ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।੧ ਨ 
7 ੯ ਦਾ । ਵਿਰ 7 ੨੧ ੨ 40 

|! ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ ਰਿ ਉਰ ਹੀ 
( ਦਾ 00 

0 ੬. ਨਰੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਉ: ੪. ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨ 
ਰੰ ਅਰਥਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਰਾਮ ! ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਹੈ ਨੀ = 5 

ਹਉ ੭. ਕੈ ਬੈਧੈ ਕੈ ਡਾਨਿ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਹ੍ਹ 
(੧ _ ੮. ਧੈਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮਹ 

-ਅ ਭੂ ੨ 1 99 ਰਾ ਉਆ ਰ (੬ 

0$ ___ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ੫. ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

0 ੯. ਨਿਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਨਾਮ: ਵਿਚ-ਹੀ'ਸਮਾਈ-ਰਹੀਏ(੧ਰਹਾਰ 0 
ਹੱ ਆ ਘਨ ਹੀ ਪ੍ਰ: __ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਦ ਇਕ ਨੌਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 
ਰੰ ਦੇਇ ਨੇ ਤੋਫੈ ਮਰਿ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹ 

[ ੧੧. ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਉ: ੬. ਹੇ ਸਜਣੋ ! ਸੁਣੋਂ , ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਰ 
ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥ _ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਰਪਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੰ 
0 ੧੨. ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ____ ਮਰ 
(; ___ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰਿ ਲਾਰੀ ॥ 2. ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਭੁਲ, 0 
0 ੧੩. ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਗ਼ਲਤੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੰਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਥਰ ਦੇਂਦਾ 
( ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਜੇ॥ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋ' ਧਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੰ 
ਦਿ ਰਰਿ ਰਸਿ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 

0 " “ਨ ਮੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿਅ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ( 
| ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੍ ਰੰ 
&੪੬੦੬੬੪ 6੨੧੦੬੯੬੨੦੨੦੯੨੦੦੨੧੬੦੨੯੦੯੬੯੦੬੦੬੦੨੬੧੨੬੯੬੯੬੬੧੬੬੧੬੯੬੯੬੬੯੬(੬੦੬੦੦੬੦੦੬੬੦੬੦੬੬੦੨੬੬੦੬੬੦੨੬੬੦੬੬੦ 1 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ' ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੬੫) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ ੧੬7 
(੨੨੧੨੧੨੧੨੫੨੦੨੦੫੨੦੦੧੨੦੦੫੦੫੨੧੬੦੬੧੦੦੬੧੨੦੦੦੨੦੨੫੦੧੦੫੦੦੨੦੨੨੬੦ ੨੦੨੫੨੦੨੦੦੦੬੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੨੦੨੦੨੬੦੦੬੨੦੨੬੦੨੬੦ 

(0 ੮. ਪਰ, ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ $ 
0 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂ 
0 ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ _ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਲ੍ਹ 

। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪॥ ੍ 
ਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।੨। ੨ ਨ 

6 ੯ ਫਿਰ ਤੱਕੋ ! ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ . ਦਿ 
06 ਲਈ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਸੂਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਛੇ ਨ ਨ (0 
0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ___- ਜਿੱਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ 0 
0 ੧੦. ਜੇ ਉਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥ । 
ਹਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਤੋਟਾ) ਘਾਟਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਮਰ ੩. ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ (6 

00 ਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਨ, 
00 ੧੧. ਪਰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ___ ੪. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ ॥ $ 
। ਰਿ ਦਿ ੫. ਮਤੁ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਹੀ 
0 0 

ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ, ਰਲ ਸੀ 
। ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ 6 ੬੬ ਆ ਰਹਿ ਗਣਤ ਲਨ ॥ ਮਹ 

ਜਾਚ ਦਸੋ ? ਰੇ ਬਾਚ ਨ 
0 ਉ:੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੀ ਭੀ __ 2੭. ਤੂੰ ਗੁਣਵੈਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ ਮੀ 
੍ ਹੋਰ ਸੈਸਾਰਕ ਰਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਆਦ ਮਾਤ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥ (0 
। ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ __ ੮. ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੈਗਤੀ ਉਹ 
(ਹੀ ਭੀ ਰਸ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ ਿ 
| ̀ __ ਤ੍ਪਤੀ ਨਹ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹਰ-ਹੋਰਸਵਾਦ ਲੈਣ __ ਦੁ. ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ___ 
(ਲਾ ਰਿ ਇਉ । ਨ ੨ <। 2। ੨ $ 6. ਖ % 0 

| 0੬ ਰਹ ੫ ੬ ॥ | ਨੰ ਉ:੧੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਆਪ ੪ ਹਾ 0 
ਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ _੧੧- ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ 0 
ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਬੈਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥ ਹੀ 
(0 ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। _ ੧੨. ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ 1 
(4 ੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ ਹੀ 

(0 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ _ ੧੩. ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ । 
0 ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗਿ ਕੀਰੇ ਰਮ ਥਾਪੇ ॥ ਨ 

ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ. ਲ੍ਨੂ ਧੰਨੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, 0 

ਸੋਚੀ ਸੀਰੀਮੀ ਹੀ ਜੱਥਾ ਸੋਚਦੀ ਧੀ ਕਿਬ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯ ਹੈ 
0) ___ ਭਾਵਾਰਥ: ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨ - ਨੂ 

(6 ਵਿਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਗਾਰੀ ਵਾਂਗ ਬਿਗਾਨਾ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ। ਦੁਆਰਿ-ਦਰ 'ਤੇ। ਨ 
| ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਂਗ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ _ ਮਤ. ਸਾ5ਦ ਕਹਾ “ਕਹਾ, ਮੈ ਆਖ । ਗਰ ਕਲਰ ਅਜ ਰੇ 
ਮੂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਤ | ਬਿਸ-ਅਸਚਰਜ ਬੋਧਖ-ਰਿਜ਼ਰੀਦਾਰ [ਸਖਾ= 
। ਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ । ਬਿਧਿ-ਹਾਲਤ । ਸਾ ਬਿਧਿ-ਉਹ ਹਾਲਤ । ਕੀਰੇ-ਕੀੜੇ। ਨ 49 0 ੍ ੭." ਥਾਪੇ-ਥਾਪਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਰਾ-ਦਾ। ਰੰ 
ਮੋ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ' ਦੁਖੀ ਨ । 
ਰੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ - 
ਨ ਪਰ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ _ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨ 

੨੧੨੦੨੦੦੦੯੨੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੯੬੬੦੬੦੬6੬(੬੦੬ਟ੦੬੦੦੦੦੦ਟ੦ਣ੦੦੦੦੬੬੦੨੦੦੦੨੦੬੯੬੯੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੬੬੦੬੦ਟ੦੬੬੦ਣ੬੦ਵ੦ :੨੦੦੬੦੨੬੬% ਰਾ ਕਾ ਕਾ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਾ, 
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ਸਨਿਧਾੰਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾਂ 

ਉ: 

ਲੀ 

ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਆਸਾ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ : 

੧. ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਿਤ ਹੀ ਇਹ ਆਸਾ 

ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੇਖਾਂ । 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ? 
੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਚਿਤ 
ਵਿਚ ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। 

੩. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ' ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ 
ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।੧। 

੪. ਹੈ ਹਰੀ ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ 
`ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ। 

੫. ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ 
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਹੀ ਲਵੇ ।ਐਰਹਾਉ। 

੬. ਹੇ ਹਰੀ ! ਸਾਡੇ ਅਉਗਣ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਬਾਰ- 

ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਣੇ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 

_ ੭. ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, 
ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ'। 

੮. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੨। 

੯. ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਹੜੇ-ਕੇਹੜੇ ਦਸਾਂ ? ਜਦੋਂ 
ਮੈਂ ਗੁਰੂ-ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਸਚਰਜ ਆਤਮਕ 
ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੧੦. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, 
ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ' ਛੁਡਾ ਕੇ, 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

੧੧.ਹੇ ਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ! 
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ।੩। 

੧੨. ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

੧੩. ਹੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਛਦਾ, (ਗੁਰ) ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਵਡਿਆਈ 
'ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। 

੧੪. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗ-ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ।੪1੫।੧੧।੪੯। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 

(੬੬) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ੰਨਾ ੧੬੭੬ 
੨੧੬੦੬੦੬੦੬6੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੨੦੬੯੬੦੯੬੦੦੦੬੦ਟ੦੬6੦੦੯੦੦੬6੦੦ਟ੦੬੦ਣ੦੦੯ਟ੦=੦ 

ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਬੇਹਬਲਤਾ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈ 
ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ- ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ 
ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਦੀ ॥ 
ਬਿਹਬਲਤਾ ਵਾਂਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ & 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਪਿਆਰ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੍ 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ । 
੧. ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ( 

ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥ 0 
੨. ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ । 

ਮਨੁ ਅਨ ਰਸਿ ਲਾਇਆ ॥ । 
੩. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ 8 

ਕਿਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 
੪. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ॥ ॥ 
੫. ਗੁਣਵੈਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ _ ਨ 

ਬਖਸਿ ਅਵਗਣ ਸਭਿ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹ 
੬. ਕਿਛੁ ਰੁਪੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ 

ਕਿਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ॥ 
੭. ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ (ਹੀ 

ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥ ( 
੮. ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੈਗਿ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਮੀ 

ਪੁੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥ ਹਰ 
੯. ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਦੀਆ 

ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥ ਰੰ 
੧੦. ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ (੧ 

ਰਸ ਅਨਿ ਭੋਗਾਣੀ ॥ ਹ 
੧੧. ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਸੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ & 

ਪਸੂ ਹਉ ਕਰਿ ਜਾਣੀ ॥੩॥ 
੧੨. ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥ _ ਨ 
੧੩. ਹਮ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹ 

ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥ 
੧੪. ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਟਿ ਵਿਹਾਝਿਆ ਲੀ 

ਹਰਿ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥ ਮਰ 
ਤਕ 3 

ਪਦ ਅਰਥ : ਕੌਚਨ-ਸੋਨਾ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ, ਮਨ। ਅਨ ਹੈ 

ਰਸਿ-ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ। ਛੁਟਾ-ਛੁਟਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੂ 

ਮੋਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਕਰਮ-ਕੰਮ। ਢੰਗ-ਸੁਚੱਜ, ਤਰੀਕਾ, ਨੂਰ 
ਆਚਰਣ। _ਬੋਲਹ--ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਬਿਹੂਨ-ਸਖਣੇ। ਸੈਗਿ- ਨ 
ਸੰਗਤ ਵਿਚ। ਪੁੰਨ-ਨੇਕੀ। ਕੇਰਾ-ਦਾ। ਪਿੰਡ-ਸਰੀਰ। ਕਉ- ਨ 
ਵਾਸਤੇ। ਅਨਿ-ਅਨਿਕ, ਅਨੇਕਾਂ । ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਹਉ-ਮੈਂ। ਨੂੰ 

ਦੀ ਵਕ ਹਾ ੫੬੩ ੨੨੯੨੧੨੨੭੨੦੨੦੨੪੨੨੧੨੧੨੭੨੭੨੨੭੨੨੧੨੦੨੮੨੧੨੨੦੨੯੨੪੨%੨੨੨੪੨੪੨੪੨੧੨੨੪੨੧੨੦੨੨੨੨੨੦੨੦੨੨੦੨੨੭੨੨੭੨੨ਨ੨੨੨੪੨੨੭੨੨੨੨੪ ਵਣ ਣ੧ਣ੧੦ਟ੦ਣ੦੬੯੭ 
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ਹੀ ਕਰਹ--ਕਰੀਏ । ਤੁਮ-ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ, ਤੇਰਾ । ਹਾਟਿ-ਹੱਟੀ ਵਿਚੋਂ, ਮੰਡੀ 

੯੩੬ 
ਆ 

੧੦੦੬੦ 

੨6੬੬੨੬੦੨੦੯੦੯੨੬੧੬ 
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੨੦੬੦੧੨੧ 

੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੨ 

੧੦੬੦੨੯ 

ਰੀ ਵਾ 
ਚਾ 

ਰਾ ੧<੫੨੦੬੬੯੬੦੯੦੪੩੦ 

੭੨੪੧੨ ੮ 

ਲਾ 

੧ 

੨੨੨੩ 5੨੨%੨੬੨੦੨੪੨੨੨੪੨੪੨% 2੨%੨੧੨੭੨੪੨੦੩ ੧੦੨੪੨੧੨੭੦੨੭੦੨੨੯੦%੨੨” 
੮ ਅਲ ੧੯੯੯ ੫7 ਵਜ ਆਲ. “ਨ ਮੀ ਟੇ ਨ (ਕਲ ਨਾਂ ਅਲ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਲਾਂ ਕਲਾਂ ਕਲ 

ਨਿਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਜਾਂ 
ਲਾਂ ਅਲ ਡਾ ਲਾਂ ਖੜ 

$ ਵਿਚੋਂ। ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ-ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ। 

ਗ੍ਰੀ ਮੰਨ 

ਆਰਥੇ : 

ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਹੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਕਿਰਪਾ 
ਨਿਧਿ ! ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਸੋਨੇ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਿਚ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤਿ ਮੀਠਾ ਹੈ। 

੨. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

੩. ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ।੧। 

੪. ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ! ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕੰਮ ਹਨ। 
ਪਰ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ', ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 
ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਉਗਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ ।%ਰਹਾਉ। 
ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੀ ਹੈ। 

. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ 

ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤਿ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਚਾਰ 
ਹੈ। 

੭. ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ? 

੮. ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਪਾਪੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਪੁੰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ।੨। 
ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ 
ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ ? 

੯. (ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਜੀਵੋਂ ! ਤੱਕੋਂ) ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਉ, ਸਰੀਰ, 
ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਆਦਿ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ 
ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੧੦. ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਅਨੇਕਾਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 

੧੧. ਪਰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਉ ਸਿੰਜਰਚਾ£ ਇਹ ਜਾਣ ਲਬ 

4 << 

= 
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ਨ ਆਪਣ ਜਿਆਣਪ ਤੇ ਰੋਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ 
ਹਨ।੩। 0) 

ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕ ਜੀਉ ! ਕੀ ਗੁਰੂ ਭੀ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨ 
ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ( 

ਉ:੧੨. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਦੇ ਨ 
ਹਨ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੈਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ :-ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੂ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ'। ਉ 

੧੩. ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਬੁਧ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? 0 

ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੂੰ 
੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦੁਕਾਨੋ' ਨ 

ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਹਾਂ, (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 
ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ 
ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 
ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਓ ।੪।੬।੧੨।੫੦। 

ਭਾਫਾਰਲ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਕ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋ, ਉਸ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 
ਵਲੋਂ ਛੁਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਲਈ ਨ 

ਆ 

੭੨੦੨੬ ੭. 

੧੧੫੦ ੧੫੩੩੬ 
੨੯੦੨ 

ਜੀ 

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸੁਖੈਨ ਰੰ 
ਸਾਧਨ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। 0 

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਉ 
੧. ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ । 

ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ ॥ ਨ 
੨. ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ 0 

ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ॥ ਮੱ 
੩. ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਉ 

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ 1 
੪. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ 

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥ ਰੰ 
੫. ਧੈਨੁ ਧੈਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਧਾ । 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੂੰ 
੬. ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੈਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥ ਨੂੰ 
੭. ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ( 

___ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥ 
੮. ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀ _ 

ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥ ਹੀ 
੯. ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਇੱ 

ਵਿਚਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥ 
2੧0੬੧੬੦=6੬6ਟ੯੬੦੨੯ਟ੦ਟ6ਣ6=੦੬੦੨੦੦੬੦ਣ੦੬੦2੦ਣ੦ਟ੦੦੦ਟ੧ਟ੯ਣ੦੨੦੯੬੨ 
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੨ ਬਤੀ ਜਾਰ ਮਾਸ ਸਾਡੀ ਕੈ ਬਿਲ ਰਬ ਤੈ ਪਰ: ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਂਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ 1 
ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥ ਸਮਝਾਓ? ਵਾ ੍ 

੧੧. ਤਿਉ ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਉ: ੬. ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਕੂੰਜ 
> ਰਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ ੭. ਪਰ; 'ਉਹ “ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਵਿਚ 

੧੨. ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਯਾਦ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

੧੩. ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ੮. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ 
ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ 1 
ਦੈ ਧਿਆਵਹੁ ਰਖਦਾ ਹੈ ।੨। 

ਕੁ ਤਤ ਵਿ ਦੀ ਮਿ 

ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥ ਉ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਹ ਬੱਤੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਇਕ ਕੈਂਚੀ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਨਨੀ--ਮਾਂ। ਜਣਿ-ਜੰਮ ਕੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ । ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਸ ਤੇ ਰਤ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ 

ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ-ਨਦਰ ਹੇਠ। ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ । ਦੇ-ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। 
ਗਿਰਾਸੁ-ਗਿਰਾਹੀ । ਪੋਚਾਰਿ-ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ੧੦. ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਡ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿਣੇ । ਸਿਖ ਰਾਖਤਾ-ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਰੂਪ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਕਟਣੋ 

ਨੂੰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿ--ਪਿਆਰ ਨਾਲ । ਪਾਧਾ-ਪਾਂਧਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀ 
ਵਾਲਾ। ਗਗਨਿ-ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ। ਬਾਗੇ-ਬਗੇ, ਚਿੱਟੇ। ਕਪਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ-ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ। ਜੀਅ ੧੧. ਤਿਉਂ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ।੩। 

ਦੀ ਕੈਂਚੀ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ। ਰਤੁ-ਲਹੂ। ਕੈਰੀ-ਦੀ। ਵਸਗਤਿ-- _ ਪ੍ਰ: __ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ! ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
0 ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ। ਪੈਜ-ਇੱਜ਼ਤ। ਰਾਥਿ-ਹੱਥ ਵਿਚ। ਜਰਾ- ਕੁਝ ਭੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ? 

ਬੁਢੇਪਾ। ਮਰਾ-ਮੌਤ। ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ-ਸਿਰ ਪੀੜ। ਸਾਪੁ-ਸਰਾਪ _ਉਂ:੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ 
6 ਲਗਣਾ। ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ-ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ 

ਅਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਵੇ' ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਨ ੬ ਰਮ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ੧੩ ਐ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਯਕੀਨ ਰਖੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਮੌਤ, ਸਿਰ 

ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ । ਦਿ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ 
੨. ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱ 

ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ੫੪. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਪਲੋਸਦੀ ਤੇ ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਓ ! ਐਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ, 

੩. ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਭਾਲ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੁਡਾ 

ਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੀ ਲਵੇਗਾ ।੪।੭੧੩।੫੧॥ 
ਵਚ ਪਲੋਸਦਾ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ ।੧। ਰਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀ ਨਗ ਦੀ ਜੱਥ। 
1 ਪੀਤ ਦਾ ਪਿਛੇ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। 

ਪ. ਧੈਨ ਧੋਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਹਾਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ __ ੧. ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ 
ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।%ਰਹਾਉ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ 

੧੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੪੦੬੬੦੬੦੬੦੯੦੦੬੯੬੯੬੯੬6੬੦=੧ਟ੦੬੦੨੦੨੦੨6੨6=੯੬੦੨੦=੦੨੦੦੦ 5੨੨੬੧੬੧੬= ੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦ਟ੦= 
ਦੀ 

ਲਅਲ ਅਲ ਅਲੀ ਤੀ ਅਰ ਲਾ, ਪਿ 
੨੨ ੨ ੬ 2੦ਟ੪੬੦੨੨੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੯੨੦੨੦੦੦੨੯੨੨੦੦੦੨੦੨੦ ੧੦੧੩੨ ੧੦੦੧੨ (ਲਅਲ ਅਜ 

੨੦੨੩੩ 
੧੬ 
੭, 

੨੦੦੦=੦ 

2੦੦6੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦ 

੧੮ 

ਅਰ ਇਕ ਜ 

ਵਜ 

੧੨੧ 

ਸਕ 

੧੨੧੦੦੦੬੨੦ 
ਅ, 

ਹਵਨ 

ਨ 
ਆ 

੨ 

ਤਾ 

ਰਾ ੫੨੩੩੩੬੦੪੨ ੨੬੨੧੨ 4੨੪੬੧੩੪੬੬੯੩੪ ੮ 
੮੭੩ 

ਨਾਕਾ 

ਜਿਨ 6੨੦੦੬੦੨੬ 

੧੧੦੦੦੧੦੨ਨ 

ਰਾ, 
4 ਰੰ ਪਾ 

8 



/ਲਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜੀ (੬੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 8-ਪੰਨਾ ੧੬£੬੬ 
ਨ ੨੬੨(੬੯੬੯੩੦੬6੬੯੩੯੨(੬੬੦੨(੬(੬੬੯੬੯੩(੬੨੬6੬(੬੯੬੬੯੬(੬(੨੬੯੬੯੬(੬੬੯੬6੬((੬੬੬੦੬(੬(੬੬੬੦੬6੬੦੬੩੦=੯੩(੬(੦੧੬੦੨੬6੨੧੨੬% 

0 ੨. ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ੬. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰ 
ਜੇ ਨ ਨ & ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।੩ _ ਮੂ 
(( ੩. ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ॥ ਵਰ ਕੀ ਸਦ ਐਲ ਗਰ ਤਨ ਦਲ 
! _8. ਹਉ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਤਕ ਉ ਰਿ 0 ੍ 
6 ਮੇਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੀ = ਇਉ ਮਰ ਨ ਗੁਰ ਤੂੰਰਾ ਕਦ ਦੁ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ਨੂੰ 
( ੫. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। (0 
6 ੬. ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥ ੮. ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ 

0) ੭. ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਸਦਾ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਦੀ ੧੬ 
( (ਉ ੫ < ਰੱ 

1 ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੱਦਾ ।੩। 0 
. ਕੇ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੂ ਹੂ ੮. ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲੇ ਲਾ ਦੱ ਨ 
ਨ ਲਾ ਵਿਚ ਧੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂ 
0 ___ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ॥੩॥ ਰਤ ਮੀ 
00 ਲਗ “ ੬ 01 

& ੯. ਜਿਸ ਕਉ ਰਿਦੈ ਵਿਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ॥ ੧੦. ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ $ 
(ਰੰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਧਰੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ (ਹੀ 

0 ____ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੪੮੧੪1੫੨ (0 
। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਦੁਬਿਧਾ-ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ, ___ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਸ ਸੀ 

6 ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਦਸ਼ਾ। ਪਰਮ ਪਦੁ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ 1 
(6 ਅਵਸਥਾ। ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ-ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉ-ਕਿਵੇਂ। _ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 
(6 ਪੁੰਨੀ-ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਰੀਆ-ਦੀ। ਲੈ-ਲੈ ਕੇ। ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ- _ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਉ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਟਾ-ਘਾਟਾ। ਮੂਲਿ ਨ- ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 0 
ਇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਾਸੁ-ਖਿੜਾਉ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥ ਹੀ 
0 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਉਧਰੈ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ੧. ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ੍ 
0) ਗਾਵਾਹੀ-ਗਾਵਾਹਿ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ॥ (ਰੰ 
ਉ 

ਹੀ ਅਰਥਾਂ : ੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਅਤਿ ਗੂੜਾ । 
੫ ੪ ਉਤ 3 (1 ਉਲਅ ੨੩ ਲੇ 

ਮਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ! ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥ ਨ 

ਮਹ ਹਨ ? ਸਾ ਰ੍ ____ ੩. ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ ( 
 ਉੱ ਪਿ ਰਨ ਸਾ ਲਵ ਦਾਲਾਂ ਹਨ ਜਸ ੪. ਜਬ ਹਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਨ 
੧ । ਸਾ [ ਦਾ 00 

ਮਹ ਸੱ ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ! ਛਾ ਰਿ, ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਰ ਇਉ ੫. ਕਰਹੁ ਬਿਬੇਕੁ ਸੈਤ ਜਨ ਭਾਈ ਮਹ ੧) ___ ੨. ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਦੁਚਿੱਤਾ ਭਾਵ, ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਦਸ਼ਾ ਮਿਟ ਨ ਖੋਜਿ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਢੰਢੋ ਹਰ 
ਮਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਢੰਢੋਲੀ ॥ ਮਹ 
। ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ __੬. ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਮਹ 
੍ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।੧। ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਕੋਲੀ ॥੨॥ ਨ 

ਨ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ __ ੭. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਹੀ 

ਮਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥ ਮੀ 
1 ੪. ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ __---------=--=---= 8 
(4 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਲ-ਪਲ ਨਮਸਕਾਰ ਨ ਜਦ ਕਰਤ ਕਾ ਹੀ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਐਰਹਾਉ। ਰਿ ਜਿ ਕੰਠ ਜੜ ਕਹ ਬਸਰ ਹੀ 
(0 ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਲਿਆ ਹੈ ? ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ੩ -- ੧੮ ਬਬਦ (ਹੀ 
ਮੰ ਉੱ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ੧ -- ੨੦ ਸ਼ਬਦ ੍ 

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੋੜ _ ੫੨ ਸ਼ਬਦ 

੨੦੬੦੦੨੦੦੨੬੯੨੦੦੨੦੪੨੨੦੦੯੦੦੨੬੬੦੬੪੨੦੪੦੦੬੬੦੨੬੦੬੬੯੬੦੬੦੦੬੯੬੬੦੨੬੦੬੦੬੦੬੧੦੬੩੬੦੦੬੬੦੬੦੨੨੦੬੩% 



ਇੱ ਹਾ 

੨੦੨੦੬੧੦੦੦੦੦੦੨੦੨ 

੧੨੧ 

੨6੬ 
9 

੨੦੨੬੧੨੦੬ 

ਨਰ 

ਦਾ ੨੨੦੦੦੬ 

੧੧੨੦੨੦੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੩੬੧੬ 

10) 

4 

ਹਾ, 

੨੦੨੨੨ 

ਟਕਾ 

੧੨੦੦੦੨੨ 

੨੦੦੦੦੦੨੧ 

੧੨੯੬੬ 

੨੨੬ 

੧੯੦੦ 

੧੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੬ 

ਆ ੨੯੨੦ 
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ਲਾਲਾ 
ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੀ ॥੩॥ 

੯. ਹਰਿ ਜੀ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤਮ ਸਰਣਾਗਤਿ 

੧ 

ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥ 

੦. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ 
ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬੋਲੀ--ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਰੂਪ ਬਾਣੀ। 
ਭੀਨੀ--ਭਿੱਜ ਗਈ । ਗੋਲੀ--ਦਾਸੀ । ਸੇਤੀ--ਨਾਲ। ਗੋਲ-ਗੋਲਾ, 

ਸੇਵਕ । ਅਮੋਲੀ-ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਬਿਬੇਕੁ-ਪਰਖ । 

ਢੰਢੋਲੀ--ਢੰਢੋਲਿ, ਭਾਲ ਕਰਕੇ । ਸਬਾਈ-ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ। 
ਨਿਕਟਿ-ਨੇੜੇ। ਕੋਲੀ-ਕੋਲ। ਅਪਰੈਪਰ-ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮੋਲੀ- 

ਮੁੱਲ ਤੋ'। ਵਡੋਲੀ--ਵੱਡਾ । ਵੇਚੋਲੀ-ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲਾ। 

ਅਰਲ : 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 
ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ? 

੧. ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, 

ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ 

(ਬੋਲੀ) ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ? 

ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ 

ਰੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਲਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਚੋਲੀ ਗੁਰੂ 
ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ।੧। 

੩. ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। 

੪. ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੇ- 
ਮੁੱਲਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇਣਾ ਪਿਆ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਭੀ 
ਦਸ ਦਿਓ। 

ਉ: ੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ! ਸੰਤ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ 

& 

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਜੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ 
ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਾਰੇ 

ਵਿਚ ਤੱਕ ਲਓਗੇ। 

ਦਾਤਾਰ ਜੀ ! ਅੰਦਰ ਭੀ ਬਾਹਰ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਵੇ' 
ਦੇਖਾਂਗੇ ? 

: ੬. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
੨੨੨੨%੨੨੨%੨੨੩੨੪੨%੪੩% ੨੬੨੩੯ ਅ ੭੩੮੭ "੩੩੮ 6-੩<੭ ਵੱ ਹਕ: 7੩੮੩ --੩੩- ਆਂ 1 ਆ ਅਮਲ “੦ 1 ੦ ੫੦ ੧ << ੫੩ ੧ ਨ % ( ਣਾ, 

(੭6) ਗਾਉਂੜਾੀ #ਹਲਾ ੪-੫ਨਾ ੧੬੮੬੬ 
6੯੦੦੦੦੦੨੦੬/੬6੨੦੨੦੦੦੩੬੪੨੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੪੨੦੦੨੨੦ ੨੬ 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨ 

ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀ “ਨੇਰੇ 
ਤੇ ਨੇਰੇ!” ਵਸਦਾ ਹੈ।੨। 

੭. ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਰ 1 

ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ੧ 

ਉਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੰ 
ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂ 

0੧ ੨੧੨੧ ੨੦੩ 
੧ 

੨6੩੬੪ 

੨੨ 
<< 

੨੦੦੧ 

[ਘਰ ਸਿ ੨ 

੦੨੦੨੦ 

ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ? 

ਉ: ੮. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ 
ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 
ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਰਖਿਆ, (ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ) ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।੩। 
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹਰਿ 
ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੈਂ _ਜੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਸ ਦਿਨੇ ਨੂੰ 
ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (0 

ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਮੂ 
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਨਾਮ-ਰੋਗ $ 
ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਚੋਲੀ ਰੈਗੀ ਗਈ ਨੰ 

ਨ, 

੨੫੧੨ ੧੦੬੮੨੧ ੦੨੩੬੨ 
੨੦੬੬ 
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੧੦੬੧ਵਵ੦ਨਵ6ਵਵਵਲ 
(ਵੇ 

੨੩੦੨੦ 

ਨ ਆ 

੨੦੬੯ 

<<" 

੧7 

ਹੈ, ਉਹ ਰੈਗ ਹੁਣ ਲਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਉਸ ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਰਵ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਨ 

ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪॥ ਲਹ 
੧. ਜਗਜੀਵਨ ਅਪਰੈਪਰ ਸੁਆਮੀ । 

ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਰਸ 

ਤਿਤੁ ਮਾਰਗਿ ਹਮ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਨ 
੩. ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥ ਮਹ 
੪. ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ੍ 

ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਗਿ ਅਵਖਧੁ __ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਾਤੇ ॥ 
੩੧੧੭੩੨੧੭੨ ਗਲ, ੨੧/੬੦੨੧੨੦੨੧੨੦੬੦੨੦=੦ਟ੦੨੦੬੦੬6੨੦੨੦੨(੬੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੯੬੦੦੦੦੦੨੦੦੨੬੪੩੭ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ਼ ਜਾਂ 
੧੨੦੨੦੨੯੦੨੦੬੦=੦੨੦੦੩੯੬੦੨੯੨੦੬੦੨੦੨੧੨੦੦੦੨੦੬੪੨੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੩ 

੬. ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ 

ਮਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਤੇ ॥੨॥ 
0 ੭. ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ 
(੧ ___ ਤੇ ਗੁਰ ਸੈਤੋਖ ਸਰਿ ਨਾਤੇ ॥ 

ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੩॥ 
([ €- ਰਾਮ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰ 
ਰੰ ਤੁਮ ਜੇਵਡ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤੇ ॥ 
ਮਹ ੧੦. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ 

$____ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ॥੪॥੨॥੧੬॥੫੪॥ 
ਹੀ ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਗਜੀਵਨ-ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ । ਅਪਰੈਪਰ- 
(ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਗਦੀਸੁਰ-ਹੇ ਜਗ ਦੇ ਈਸ਼ਰ । ਬਿਧਾਤੇ-ਹੇ ਫਲ 
0 ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸੇਤੀ--ਨਾਲ । ਰਾਤੇ-ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ। 
0 ਅਵਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਸਾਤੇ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਖ--ਗੁਨਾਹ, 

੭ 1 ੭ 

&) 

ਹੂ ਅਰਥ - 

(| ਪੱ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ 
0 ਕਰੀਏ ? 

(0 ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, 
ਨ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਬੇਅੰਤ ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ ! 
(4 ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਹੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ! ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ 
ਨ `_ਰਚਨਹਾਰ । 

੨. ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ! ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ 
1 ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ।੧। 

(੩. ਹੈ ਰਾਮ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਦਾ 
ਰਤਿਆ ਰਹੇ । 

੪. ਸਤਿਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਮਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 

ਹੀ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧।ਰਹਾਉ। 
੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਗ ਰੂਪ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ 
ਸਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰ 
ਹੀ ਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਇੰ ੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 
0 ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।੨। 
(0 ੭. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ 
। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੈਤੋਖ ਸਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 
੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੁਰੋਂ 
ਹੁਕਮ ਸੀ। 

੧੬ 
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੧੦੨੬੧੪੨੭੨੩ 
ਵਾ ਲਾ ਕਲਾ 

(੭੧) ਗਾਉੜਾਂ ਮਹਲਾ ੪-੫ੰਨਾ ੧੬£ 
੧, ਵਾ, ਵੀ ਲੀ ਲੀ 

੧੨੦੨੦੬੯੨੦੬6=੯=੯੬੪=੬(੬੬੬੨੦੬੦੨੦੨੯੨੨੦੦੦੨੪੬੯੬੬੦੨੬੬੬੭) ਰਣ ਣਾ ਣਾ ਅਨ ਅਲ ਅਲ ਅਲਾਕ ਲਾ (ਕਦ 

੮. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।੩। ਨ 

੯. ਹੇ ਰਾਮ! ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਨ 

ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਭੀ ਮਿ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹੀ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਨੂ 
ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓ' ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਹਰੀ ! ਆਪ ਨਮ 
ਜੀ ਦਾ ਹਰੀ-ਜਾਪ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ 
ਰਹੋ ।੪।੨।੧੬।੫੪। ਮਿ 

ਭਾਫਾਰਲਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ, ਬੜੇ ਡੁਲ੍ਹਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਉਸਤਤ 6 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ-ਇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪॥ । 
(੬ 

੧. ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨ 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਚੇ ॥ ਹਉ 

੨. ਸਤਿਗੁਰਿ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ 8 
ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮਾਚੇ ॥੧॥ (4 

੩. ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬੇਧਿ ਲੀਓ ਹਰਿ ਸਾਚੇ॥ _ ਨੂੰ 
੪. ਜਿਹ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਖਿ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗ੍ਰਸਿਆ 

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਹ 
ਹਰਿ ਹਮ ਬਾਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੍ 

੫. ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਹਉ 
ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ॥ 8 

੬. ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ 0 
ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਪਾਚੇ ॥੨॥ ਹਰ 

੭. ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੀ 
ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਹਮ ਜਾਚੇ ॥ | 

੮. ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕੀਜੈ ਮਹ 
ਮਨੁ ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਕਰਿ ਨਾਚੇ ॥੩॥ ਹੀ 

੯. ਆਪੇ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ( 
ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਹਹਿ ਤਾ ਚੇ ॥ 1 

੧੦. ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਰਾਸਿ ਸਭ ਤੇਰੀ ਉਹ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ॥੪॥੩॥੧੭॥੫੫॥ $ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਰਾਚੇ--ਰਚਿਆ ਰਹੇ, ਮਸਤ ਰਹੇ । ਬਚਨ- ਮਰ 

ਉਪਦੇਸ਼ । ਮਾਚੇ-ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਚਦਾ ਹੈ। ਬੇਧਿ ਲੀਓ-ਵਿੰਨ੍ਹ । 
ਲਿਆ। ਗ੍ਰਸਿਆ--ਨਿਗਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਚੇ-ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨ 
ਸੇਤੀ-ਨਾਲ। ਸਾਕਤ-ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ' ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਵੇੜ੍ਹੇ। ਨ 

ਰਾ, ੨੨੨, ਆ, ੨ <<. ੨ ਰੰ 
6੨੯੬੯੬੬੬6੨੦੨੬6੨੬੯੬੯੬੯੨੦ਟ੦੦ਟ੦੦੦੬੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੯੬੦੦੦੬੦੭ 



ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੰ 
ਉਤ ੧੦੦੯੦੪੬੯੬੦੬੯੦੦੬੦੨੦੬੦੬੦ਟ੦੦੯੦੪੬੦ <੨੧੦੧੦੧੦੧੧੨੦੨੧੨੧੨੧੨੧੨੧=. 

ਵੀ 
ਨ ਕਾਚੈ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। ਵਿਸਟਾ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਦ । 

(0 _ਪਾਚੈ--ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਉ-ਨੂੰ । ਮੋ ਕਉ-ਮੈਨੂੰ । ਜਾਚੇ-ਮੰਗਦਾ 
ਲੀ ਹਾਂ । ਨਿਰਤਿ-ਨਾਚ। ਤਾ ਚੇ--ਉਸ ਦੇ । ਰਾਸਿ-ਪੁੰਜੀ, ਸਰਮਾਇਆ। 

ਅਰਥ . 001 

& ਪ੍ਰ: ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗ ਹੈ ? 
। ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

( ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਮੇਰੇ 
(ਰੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ 
( ਰਹੇ। 

(8 ੨. ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ 
0 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ! ਉਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਪ 

ਕਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਚ ਉਠੇਗਾ ਅਤੇ 
ਜਪ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਆਵੇਗਾ ।੧। 

ਨੂ: __ ੩. ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇ ਰਾਮ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ 
(0 ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। 
66 ਪ੍ਰ: _ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? 
ਹਰ ਉ: ੪. ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਇਹੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ 
8 ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ 
(੍ ਹੇ ਹਰੀ ! ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚ 
ਮਹ ਗਏ ਹਾਂ ।੧ਰਹਾਉ। ਰ੍ 

0 ਪ੍ਰ: ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ 
[ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 
ਮਹ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ? 
8 ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ 
ਨ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਂ ਤੋਂ' ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ 

ਹੀ ਵਿਚ ਖਚਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰ ਕੇ 
ਹੀ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹਨ। 
06 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਡ ਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 
0) ਉ: ੬. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ! ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਖਣੈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 
(8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਡਾਢਾ ਦੁਖ ਬਣਿਆ 
ਮਿ ਰਹੇਗਾ । ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਰੋਦ 
ਨ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ, ਮਰਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
੍ ਹਨ।੨। 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਕੇ, 
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
(£ ਉ: ੭. ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਉਸ 
ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੁਸੀਂ 
0 ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦੇ 

ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ 
ਮਹ ਦਿਓ । 

($ ਪ੍ਰ: _ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋ ? 
ਉ: ੮. ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

(੩੦੨੬੪ ੧੬੯੬6੨੦੬6੨੦ਟ੦੬੦ਣ੦੦੦੦੦੯੦੯੦੯੬੦੬੬੬੦੬੧ =੦੨੦੨੬੬੯੬੦੬੦ 

(੭੨) ਗਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੪੬-੫ੰਨਾ ੧੬੬੭੦ 
4੨੧੬6੨੯੬੬੬੯੨੯੬੯੬੬੦੬੨੬੧੨੧ ਨ ਲਾਗਾ ਤਾ 

ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਦਾਸ ਭੀ ਅਜੇਹੇ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ $ 0 

ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰ ਕੇ ਨਚੇ, ਭਾਵ ਮਨ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ।੩। ਿ 
੯. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਰੰ 

ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ। (6 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅਤੇ ਨ 

ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨ 
ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ।੪੩।੧੭੫੫। । 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੂ 
ਰਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ (4 

ਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭੀ ਅੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੱਬੀ-ਪਿਆਰ ਨ 
ਤੋਂ ਸਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਤਿ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂ 
ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ( 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ੍ 
੧. ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੈਜਨ ਹਰ 
ਇਕ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥ । 

੨. ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ 8 
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ॥੧॥ 6 

੩. ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਮਾਨੇ॥ __ & 
੪. ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤਿ ਹੋਤੇ ( 

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਹਮ ਜਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 
੫. ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ੍ 

ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ ॥ 1 
੬. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ । 

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ॥੨॥ ੍ 
੭. ਜਿਨ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਭੇਟਿਆ । 

ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੁੜ ਦਿਵਾਨੇ ॥ ( 
੮. ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮਹੀਨ ਧੁਰਿ ਪਾਏ ॥ 

ਦੇਖਿ ਦੀਪਕੁ ਮੋਹਿ ਪਚਾਨੇ ॥੩॥ ਮਹ 
੯. ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਹੁ ਮਰ 

ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ॥ 1 
੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟੇ (1 

ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥੪॥੪॥੧੮॥੫੬॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ  ਦਇਆਲ--ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ । ਭੌਜਨ-ਨਾਸ ਨੰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇ ਕਾਨੇ-ਕੈਨ ਦੇ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ । ਪ੍ਰਾਨੇ- 
ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ। ਅਸੁਧ-ਮੈਲੀ। ਮੁਗਧ-ਮੂਰਖ। ਅਨ--ਹੋਰ-ਹੋਰ। 
ਗਾਨੇ--ਗਾਉਂਦੇ। ਭੇਟਿਆ--ਮਿਲਿਆ। ਦਿਵਾਨੇ-ਝੱਲੇ, ਕਮਲੇ। 

ਹੀਨ-ਨੀਚ, ਨੀਵੇਂ। ਮੋਹਿ-ਮੋਹ ਵਿਚ। ਪਚਾਨੇ-ਸੜਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਪ੍ਗਟੇ-ਪਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਘੜ ਪਏ, ਚਮਕ ਪਏ। ਨਾਮਿ-ਨਾਮ ਮ 
ਵਿਚ । 

੨੦੩ 
੧੬੧੨੦੦੦੨੦੨੦੬੦੨੯6=੯ਣ੯੬੯ਟ੦੬੦੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੦= ੨੦੬ ਆ 

=ਖਿਕਦਾ 

ਲਾ 

ਦਾ 

ਦਾ 

ਪਾਪ ਕਦ 

ਘਦ 

ਪਦਾ 

ਲਾ 
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੨੯੨੯੨੬੯੨੦੨੦੦੨੬੦੦੨ 
੨੨੦੨੨੨੬੦੧੨੨੬੨੬੦੨੬ ਨ 0 

%੨੦੦੬੨੨੦੧੨੦੨੬੦੨੬੧ ੧੪੧੧੧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਵਰ 

ਜਲਾ ਸਾ ਗ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾ ੧<੦੦੦੪੬੯੦੦੨੬੬੬ ਵਿਚ ਪਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦ ਸਾ | ਗੁਰੂ ਨੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ (6 

ਸਿਧ ਤਾਕੇ 
੨੯੨੯੬੯੨੯੬੯੦ਟ੦੨੯ਟ੦੨੦ਟ੦੨੯੩ 

ਨ 
ਸਿਅ ਣਪ = 

0) 

(%੨4੨੬ਟ੦੨੬੦੬੦੩੬੪੬੬੦੨੧ ਰਹ 

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦ ਲੱ (0 

ਹਰ 
ਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੀ 6

 
& 

0 644 

ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ 
ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 0 

0 ਪੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਿ ਰਲ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ (ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ 

। ਸਾ ਕਿ 
ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉ । 

ਰਾ ਸੀ ਗਿ ਅਗ ̀_____ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਤੀ ਗੀ ਮਹਲਾ “ਖ ॥ ਮੂ 

( 
ਇਕ ਬਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਜ। 

ਤੈਅ ਫੜ ਨਾਲਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ 
ਨ 

ਮੀ ਨ ਉਹ ਸਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਲ ਹੀ ਜਾ ੬੦੨ 

ਨ 

( ਨੀ ਉੱਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ 
ਕਹੁ ਕਿਥੈ ਹਰਿ ਗੀ ਪਤ ਸਾਚਾ 

ਹੀ 

। ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।੧। ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਕੇ ੨. ਹਰਿ ਆਪੇ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥ 
॥ 

ਮੀ 
'` ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰ 

/ ਛਡਾਏ ਰਿ ਮਨਿ ਜਪੀਐ॥ ਨ 

0 ੩. ਹੇ ਰਾਮ! ਸੈਂ ਉ 

ਹਰਿ ਆਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਜਪੀਰੀ [ 

"੧ 

( 

ਮੰਨਿਆਹੈ। ਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਮੈਲੀ ਮਤਿ ਵਾਲਾ ੩. ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਭਜਿ ਪਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ _ ਨ 

(੍ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਮਹਾਂ ਮੂ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ 
ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਰਾਉ ॥ ਲ 

ਨ __ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
੪. ਸਤਿਗੁਰ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

੫ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

੨੩ 
ਸੁਖਦਾਤ 

0! 

(0 ਰਿ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਹੰਦਾ ਹੈ ? ਰਹ ਲਾ 

ਮੂ 

| ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈ।% ਕਿਹ ਜਿਰਾਂਪ੍ਰਣੀਰਚੂੰਦਾਉ£ ਮੂ. ਸੇਵਿਐ ਨਿਜ ਘਰਿ 

0 ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੀ 
ਜਿਤੁ 

ਘਰੁ ਅਪਨਾ 
0 

ਮੰ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਸੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਸਾਵੇ & ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇ ਲਚਗੁ ਘਸੀਐ॥੨॥ ਹੂ 

(| ਉ: ੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਚੱਖ ਕੇ ਤੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਰ੍ ਚੋਦਨੁ ਹਰਿ ਜਸੁ 

ਉਤਮੁ ਨੂੰ 

0 ਹੋਰ ਰਸ ਹਨ, ਉਹ ੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। 
ਘਸਿ ਚੰਦਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਉ ੧ 

ਮੀ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ- 2 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ॥ 
ਰੀ 

ਮਿ ਬੱਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਰ੍ ਲੈ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਹਸੀਐ ੨ =' 
ਨ 

[ - 
ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਰਸ ਦਾ 

00 
ਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
੮. 

ਚਖੀਐ ॥ 
0 

ਹੀ ਅਰ 
ਰਿ 

ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ̀ ਦਰੈ ਲਾਰੀ 
ਹਰ 

ਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਕਰ ਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ 

ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੂ 

& 
= 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ 
| 

0 ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

੯. ਭਾਕਤ ਨਰ ਜਮਿ ਘੁਟੀਐ । 

੧ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? ਲਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਕਤ ਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ 0 

1 ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ 

ਭਿਟੀਐ ॥੪ 

 ਉ: ੭,ਹੇ ' ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮੂਰਖ ਰਿ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਭਿਟੀ। 
ਹ 

ਮਹ ਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 

ਮਨ ਤਿਨ 
ਨਿਰੋਜਨ ਨਰਹਰਿ ਮਹ 

ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਕਿਉਂ 
ਅਲਖ 

ਮਹ ਹਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਝਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਕਿਉਂ ੨੫੧੨੨ 

ਮਹ. ਕਿਉ' ਜੀ! ਉ ਰੇ 
ਰਸ 

ਸੇਵਿਐ ਸਜ 
ਰੰ 

0 ਲੇ ਨਹੀਂ ? 
ਵਾ ਦੇ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਤਤ ਕਲ ॥੧੯॥੫੭॥ ਨ 

ਦੂ ੧ ਹਵਾ ੫ 0" ਹਰ “(੬ ਮਾਸਾ ਤੋਲੁ ਨ ਘਟੀਐ ॥੫॥੫ ਦੌੜ ਕੇ। 0 

6 &. 
: 

ਰੁ 
ਤ 

ਰੁ ੩ 
0 

੨੬੮ ਦੁ . ੮ ਮਨ 

੨ ੬. ਦਾ 

<< 
ਭਜਿ ਦੜ 

੫੮ 

। ਹਾ ਪਾ ਦੱ ਹਨ: ਚਰ ਨੀਵੇਂ ਹਉ 
8
 

ਸਾਰੇ। ਨ 

। ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਹੀ ਪਾ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਦਾ ਅਰਥਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆਂ। ਸ੍ਬ-ਸਰਬ ਮਾਣ 0 

0 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਦੇ ਹਨ।੩। ਪਉ--ਧੈ ਜਾ। ਪੀਛੈ-- ਰ ਕੇ। ਹਸੀਐ--ਅਨੰਦ 1 

ਨ ਸਦਕੇ ਦੀਵੇ ਦੋ ਛੇਖ ਦੇ ਮੁ=ਗ ਸੜਦੇ ਰਿ ਹਹ-ਲੱਡੇ 'ਲਫੋਂ। ਘਜਿ--ਘਸ --ਅਦਿਸ਼ਟ। ਨਰਹਰਿ-- 0 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰ ਤਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਆ _ਲ੍ਹਹੁ 
-ਛੁਹਣਾ। ਅਲਖ-ਅਦ੍ਰਿ 

ਨ 

੍ : ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੇਵਾ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਭਿਟੀਐ 

ਹ 

0 ੯.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ । ਦੇਂਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਹਰਿ-ਹਰਿ ਦੀ 

। ਪੁਰੇ-ਮੁਕੰਮਲ। 

ਮੰ 

ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਨੰ 

ਅਰਥ : 
(ਰੰ 

10 ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 
ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਮੂ 

0 
੪ =2. 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ 

2 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 

626੦੨੦੦੨੦੩੨ 

0 ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਣੂੰ ਇਸ ਗੁਤੂ ਰੰ ਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਵਡੇਰਾ ਰਾ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ੬ ੨੦੨੦੯੬੬੯੦੧੬੦੨੬੧ਟ੯ਣ੦ਟ੦੦੦= 

ਹਉ ਵਿ ਦੋ ਉਹ ਗਰ ਹਰ ਜਪ ਬਜਰ ੩0੩6੯੨0੬/26੩6੩੨੦੬/੬੬੦੬੦੬੦੩੦੨੦ 

| ਰ ਹੰ।ਕ ਦੁ 
੨੦੨੬੦੦੬੦੬੪੩੨੦੧੬੩ 

ਰੰ 
ਉ ਰ

ਾ
 

੧੨੨੨੪੨੨੦੨੧੨੦੧੨੦੬ 
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(੭8) ਜੰ 
ਹੀਥ ਸਾਹਿਲ ਗ੍ਰਥ ਗਰ 

'ਤਕਾ ਸ਼ਠੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਸਿਧਾਂਤਕ 

4੨੨੦੨੬੦੬੦੭ 
9੦੦੨੬ ਵਾ 

(% 

੨੧੨੦੨੦੨੦੨੨੦੬ 
ਵਿਚ $ 

੨੦੦੦੨੦੦੧੦੪੬ 

. 

੧0 

੨੦੬੦੦੦੬੦੬੧ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦ੍ਰੈਤ ਬਰ 

ਨ 

2੪੩੬੦੦੦੬੦੬ 

ਤ਼ 

ਮਿ 

2੦੬੧੨੦੬੧ 

ਤੇ ਜ਼ ਨਾਮ 
ਹਨ, ਭਾਵ 

ਹੈ। %) 

0੨4੨4੨0 
। ਜੋ ਲੋਕ ੱਪ ਸਾਕਤ 

ਰਿਹਾ 
& 

'86੩੩੨੪੬ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! 
ਮਨੁੱਖ 

ਤਾੜ ਹੀ ਰਿ 
॥ 

%੨੧੨੧੨੧੨੧੯੬ 
! ੯.ਹੇ 

ਝੋ, ਉਹ ' ਨੰ ਤਾਂ ਜਮ 
ਹੰ, ਭਾਵ ਨ 

੬(8੬੧੩੦੧੨੦੩੦੦ ਭੀ _ਉ: ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ ਆ ਘੁੱਟਣਾ 
੍ 

੦੨0੨੬੧੨(੨(= 
ਦਰਗਾਹੇ 

/ੱਚਤ ਹਨ, ਉ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ 

ਲਹ 

੨੦੯੬੬੨੬੧ 
ਕੀ ਰੱਬੀ- ਕੇਗਾ ? 
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੮. ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ 
16 ਸਭ ਆਸ ਪੁਜੀ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਨੂ 
% ੬. ਜਗੀਨਾਥਾ ਜਗਦੀਸੁਰ ਕਰਤੇ ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 0 

| ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਰੁੰਦੀ ਹੈ। 1 
੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
0 ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੪॥੬॥੨੦॥੫੮॥ ੧. ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕੈ ਬਹੁ ਰੈਗੀ 

(1 ਪਦ ਅਰਥ . ਤੁਮਰੈ ਵਸਗਤਿ-ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿਚ। ਜੀਉ-- ਰਚ ਦਹ ਦਰ ਦਿਸਿ ਚਲਿ ਚਲਿ ਹਾਢੇ ॥ । 

(0 ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜਿੰਦ। ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। ਲੋਚ-ਤਾਂਘ। ਘਨੇਰੀ- __ ੨. ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ 0 
00 ਬਹੁਤੀ । ਕੇਰੀ-ਦੀ । ਕਿੰਚਤ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ। ਬਿਧਿ-ਹਾਲਤ । ਜੀਵਾ-- ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥ । 
(& ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ । ਪੰਧ-ਰਸਤਾ। __ ੩. ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ $ 
0 ਉਨ ਦੇ ਨਾਥ। ਜਗਦੀਸੁਰ-ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ੂਰ। __ ੪. ਰਮਰੈ ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ (ਰੰ 
ਨ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥ (0 
ਹੀ ਦਿਰ ੫. ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਦਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ? ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰਿ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥ ਨ 

ਨੰ ਇੰ ਜਾਕਿਅੂ-ਬਿਲੇ,ਨਾਤ ਥੀ ਕੇਰਿਦਾਜਬੜਦਾਂਹਿੱਦਾ ਦੇ. ਜਲ ਕਉ ਪ੍ਰੀਕਿ ਰਿਦੈ ਜਿਨਾਹ 
0 ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਨ 0 ਰੋ ਸਰੀਤ ਵਜ ਤੋਰੀ ਪਦਤੀ ਰਾਸ ਨੋ ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥ । 
6 ਰਾਸ ਹਂ। ॥ 

ਹਉ ੨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ __੭. ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਹੈ 
0 ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥ (1 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।੧। ੮. ਹਮ ਜਾਨਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਰੀ (8 
|[__ ੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਜਿਉ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਢੇ ॥ ਨ 
ਵਾ ਦਹ ੯. ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਹੁ 

6 ੪. ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੁ-ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਗੁਰੁ ਨੇ ਕਿਚਮਾਖੀੀਤਾਂਜਭੀ ਪਰ ਹਉਆਂ ਮਿ ਜਨ ਹਾ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥ 

ਹੈ ੫. ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ! ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਜੋ ___ “ਟੇ ਅਰਥ: ਮਨੂਆ--ਮਨ। ਖਿਨੁ-ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ। ਬਹ ਹੂ) 
| ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਹਰੀ! ਉਸ ਬਿਧੀ ਨੰ ਤੁਸੀਂ _ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਵਕ ਹਾਲਤ ।ਵਚ ਨਾਂ ਰਹੇ, ਬਚਤ ਰੋਗ ਤਮਾ ਆਂ 
| ਜਾਣਦੇ ਰੋ। ਨਬੀ ਤਰਲਿਜ ਵਲੀ ਿਨ 
ਹੂ ੬ ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੋਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ _ਮੈਕੜੇਂਦਿਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ। ਚਲਿ--ਚੱਲ ਕੇ; ਦੌੜ ਕੇ। ਨੂ 
( ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ' ਤਾਂ ਮੈਂ' ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਢੇ-ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਠਾਢੇ-ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਿਆ ਸੀ 
ਮਹ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਗਾ ਨਵ ਦਲਾਲ 
ਨ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ।੨। ਦਾਗਿਆ । ਸਾਢੇ-ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, 

ਰਹ  ਅ - ਹੀ ਤੇ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ==ੜਾ” ਵਲ ੍ 
6 ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਦੈ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਕੂਰੋ-ਬੂਠੇ। ਗਰਭਿ-ਗਰਭ 

0 ੮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ _ ਵਿੱਚ: ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ। ਗਲਾਢੇ-ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨ ਜਾਨਹ-- 0 ਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।੩! ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਗੈ--ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ। ਠਾਢੇ- ਨ 

ਰਾ 
(7੨੧੨੦੨੦੨੦੦੯੪੬੦੬੪੨੦੦੬੦ 

੯. ਹੇ ਜਗਤ ਨਾਥ ! ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ 
ਕਰਤਾਰ ! ਹੇ ਹਰੀ ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 
ਵਿਚ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਹਰੀ ! ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ।੪।੬੨੦।੫੯੮। 

ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੁਤਰੇ-ਕੁੱਤੇ, ਕਤੂਰੇ, ਕੂਕਰ, ਜਾਂ ਕੁ-ਤਰੇ-ਜੋ ਨਾ ਤਰ ਨੂੰ 
ਸਕੇ, ਭਾਵ ਅਨਤਾਰੂ । 

ਮਹਲ ੧ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਅਤਯੈਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਨ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। । 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ (੭੬) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ਨਾ ੧੭5 
(2੨੦੨੯੬੬੦੨੬੨੬੦੨੦੦੨੦੨੦੨੯੨੦੦੯੦੦੨੬੦੨੦੦੦੦੦੨੬੦੨੯ਟ੨੬੯੬੬੦੬੯੨੦੦੦੬੯੦੦੦੯੬੯੬੯੦੦੬੯੬੬੯੬੦੬੦੨੯੬੬੦੬੦੦੯੨6੬੩੦੨੯੬੯੬੯੬੦੨੦੨੦੨੬੦ 9-੧੧੦0੨੭੨੧੦ਟ੧ 7 ਮਧ ੨9੨0੨9੨6੨0੨6੨੦੨= ੧ 
ਰੈ 0 ੧ 
0 ਉ: ੧.ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
( ਭਰਾਵੋ ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁ ਰੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਗ 
ਲਹ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋ, ਇਕ ਖਿਨ ਭਰ ਵੀ ਟਿਕਦਾ 
। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸੋਂ' ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ-ਭਟਕਦਾ ਹੀ 
0] ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

& ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ! ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 
ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ 

੍ ਵਲੋਂ ਮਨ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ।੧। 
0 ੩. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਰਾਮ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਮਹ ਕਹੀਦੇ ਹਾਂ ।੧।ਰਹਾਉ। 
0 __ ੪. ਹੈ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ 

ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਵਿਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 
ਨ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ 

ਗਿਆ ਹੈ। ਰ 
0 ੫. ਪਰ, ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, 

ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 
ਹਉ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ 
(8 ਹੈ।੨। 
ਇੰ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਐਵੇ' ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ 
ਊਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ ? 

- ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 
੍ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ 

ਉਹ ਝੂਠੇ ਰੀਢ ਤੁਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਹਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਪਿਆਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ 
ਨ ਝੂਠੇ ਹਨ। 
੭. ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 
ਉਇ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ 
ਰੰ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮਹ ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।੩। 
(ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ 
ਮਿ ਹੈ ? 

ਹੈ ਭਾਈਓ । ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਇਉ' ਅਰਜੋਈ ਕਰਦੇ 
6 ਰਹੋਂ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ 

6 ਚਾੜ੍ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ : 

. ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ 

__ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 

੬ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 0 
9 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ 0 ੯. ਗੁਰੂ ਹਨ--ਇਓ ਕਰੋਂ 
ਕ ੍ 

<< ਰਾ ਕਾ ੱਥ 
(੧੨੨0੬੯੦੦੦੯ਟ੦੬੦ਟ6੯੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੯੬6੬੦੬੦੦੦੯੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੨੯੬੦੬੦ 

ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ-ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨ 
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ 
ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਅਨਤਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ।੪।੭।੨੧੫੯। 0 

ਭਾਵਾਰਲ . ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਚੈਚਲ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਨ 
ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਖਮ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਨੂ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪॥ ਨ 
੧. ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਿ 

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ 
੨. ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ $ 

ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥ 0 
੩. ਕਰਿ ਸਾਧੁ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥ 6 
੪. ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ 0 

ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥ 
੬. ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ 0 

ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥ । 
੭. ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ 

ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ ( 
੮. ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ 

ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥ ਮਹ 
੯. ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ( 

ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥ ਹਰ 
੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ 

ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥ ਨੂੰ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਾਮਿ-ਕਾਮ ਨਾਲ। ਕਰੋਧਿ-ਕਰੋਧ ਨਾਲ। ਨ 
ਨਗਰੁ--ਸਰੀਰ ਨਗਰ । ਸਾਧੂ--ਗੁਰੂ। ਖੰਡਲ-ਟੋਟੇ। ਖੰਡਾ-ਨਾਸ ੧ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬਿ-ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ। ਮੰਡਲ-ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ; 
ਚੱਕਰ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ)। ਮੰਡਾ- ਨੰ 
ਸਜਾਇਆ। ਅੰਜੁਲੀ-ਬੁੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਅਪੜਾਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ । ਪੁੰਨੁ- 

ਭਲਾਈ; ਭਲਾ ਕੰਮ । ਡੰਡਉਤ--ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਕੇ ਪ੍ਨਾਮ। 
ਸਾਕਤ-ਰੱਥ ਵਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਚਲਹਿ-- 
ਚਲਦੇ ਹਨ। ਭਵ--ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ। ਖੰਡ-ਹਿੱਸਾ। ਮਸਕੀਨ- 

ਆਜਿਜ਼। ਅਧਾਰ-ਆਸਰਾ। ਮੰਡਾ--ਮਿਲਦਾ। ( 
&ਿ 

ਅਰਥ : ( 
0 

ਤਾ ੧ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰ: ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹ 
ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? ਰੇ 

1 ਨ 
੧੬੦੬੬੧੨੯੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦ਟ੦੧ਟ੦੨੦ਟ੦੨੦੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੨੦੯੬੦੬੦੨੬੦੨੬੦੬੦੩ 
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4੨੧੨੦੨੦੬੧ ਅ, 

੨੪੩ 

੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦ਟ੦ਟ੦੨੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦ 

੨੭੦ 

2੦੨੧ 

6੨੦੨੦੨੨੨੨੨੬ (੯7੦੧੯ 

੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬ ੧੦੬੦੬ 
ਦਾ 

ਇਕ 626% 

੧੬੦੬੦੦੦੬ ਦੀ 

4੨੦੨੦੨੦੬ 
ਵਾ, 

੧੨੦੦੦੦੦੨੬ 

<<, 

ਰਾ 
੨੦੦੨੦ 
, 

ਦ ਆ 
ਨਲ ਦਲ 

<< 9 ੧੩> 

ਚ 

<< 

੧੧੦੬ 

੦੦੧ 

ੰਤੜ੨੨੨੬ 

ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੰ (੭੭) ਗਾਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ 5੭% 
੨੨੦੦੬੪੦੬੯੨੪੬੯੬੯੦੯੬ਟ੦੬੯ਟ੯੬6੬੬6੦6੦੬੯੬੬੧੦੬੦੦੦੧੬੦੦੬੯੦੯੬੦੦੨੬੧੨੬੯੬੦੦੦੨੦੬੬ ੨੪੨੦੨੨੨੦੨੨੦੬੨੦੨੦੬੦੨੦੨੦੨੬੩੦੦੧੨੧੨੧੨੨੧੬੩੯੧ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ __ ੫. ਰਕਤ (0 
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ_ਭਰਿਆ ਰਚਿੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਗਲੀਜ਼ ਤਿਨ ਆਗੈ ਆਣਿ ਪਰੀਠਾ ॥੨॥ ਰੰ 

ਤੁ ਇਕ = &% 

ਪ੍ਰ: __ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਜੇਹਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ? ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕਾਰ ਕਰੀਠਾ ॥ 8 
ਉ: ੨. ਹੋ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ 2” ਬਿੱਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਦੂਧੁ ਪੀਆਈਐ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਿਖੁ ਨਿਕਸੈ ਫੋਲਿ ਫੁਲੀਠਾ ॥੩॥ 1 
ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ __ਦ-. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਨਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਘਸਿ ਗਰੁੜ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਲੀਠਾ ॥ (0) 
ਨਾਲ, ਆਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧ __ ੯. ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ । 
ਰਿ 1012(1144 ਲਗਿ ਸੈਗਤਿ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ ॥੪॥੯॥੨੩॥੬੧॥ ਨ 

ਨੇਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿ 
ਰਿ ਆ ਉਤ ਕਰ, ਬਿਹ ਫੀ ਬੁਰਜ ਗਲਾ ਕੌਮ ੈ। ਪਦ ਅਰਥ : ਗੜ-(ਸਰੀਰ) ਕਿਲ੍ਹਾ । ਰਾਇ-ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂ 

ਨਉ ਰੂਪ। ਸਾਦੁ-ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ । ਧੀਠਾ--ਢੀਠ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਿਕਾਰਾਂ (0 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਅਨੁਗਹੁ-ਕਿਰਪਾ। ਲਿਵ- ਮਹ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਨ। ਬਸੀਠਾ--ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲਾ। ਸੁਖਾਨੋ-ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਨੰ 

2. ਉਹ ਅਜੋਰੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉ ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਹੀਅਰੈ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਆਣਿ--ਲਿਆ ਕੇ। ਪਰੀਠਾ-ਪਰੋਸ £ 

ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਿਆ। ਹੀਅਰਾ--ਹਿਰਦਾ। ਕਠੋਰੁ-ਕਰੜਾ, ਨਿਰਦਈ। ਕਾਰ 

ਚੁਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਠਾ--ਕਾਲਖ ਹੀ _ਕਾਲਖ। ਬਿਸੀਅਰ-ਸੱਪ। ਕਉ-ਨੂੰ। ਨ 

ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੨। ਫੋਲਿ-ਫੋਲ ਕੇ। ਆਨਿ--ਲਿਆ ਕੇ। ਘਸਿ--ਘਸਾ ਕੈ। ਗਰੜੁ-- (1 

੭. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ _ 4 ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ। ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ। 0 
ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ _ ੀਠਾ-ਢੁੱਸੇ ਲਈ। ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ--ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਕ। ਕਰੂਆ-- 
ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _”” ਹਰ 

੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਰਹਿਤ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥਾਂ : ` 

ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ (ਬ੍ਰਹਮੰਡ) ਸੈਸਾਰ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹੋ ਨ 

ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨੈ 
੯. ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? (0 

ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੋਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ _ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਹਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਨ 

ਕਰ। ਢੀਠ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਨ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ'। ਉਹ ਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? । 
ਮਾਣਦੇ ਹਨ ।੪।੮੨੨।੬੦। ਉ: ੨. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ | 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨ 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਨੂੰ 
੧. ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਤਾਂ ਸੱਚ- ਨ 

ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ ॥ ਮੁੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।੧ ੍ 
੨. ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਅਨੁਗੁਹੁ ਕੀਆ ਹਜ਼ੂਰ ! ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ' ਨੂ 

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਆਉਂਦਾ ? 1 
੩. ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰ ਲਿਵ ਮੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਉਂ: 1 ਨ 

ਰਿ ਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧। ਰਿ 
ਮੀ ਰਿ ਰਗ ੬ ਲੀ ੪. ਉਹ ਹਰੀ ਜੋ ਰੀਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਯ ਹੈ ਰੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬ੍ਹਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 

੧੨੦੧੨੦੯੨੦੦੬੦੪੨੯੨੬੪੨੦੨੨੦੬੦੯੬੬੬੬੯੬੦੬੬੬੬੫੬੦੬੦੦੦੬੧੬੩੧੨੯੦੯੨੦੧੨੨੧੨੦੧੨੨੯੨੦੦੨੦੦੨੧੨੬੦੨੦੩੦੦ 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜਾ (੭੮) ਗਾਉਂੜਾਂ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ ੧੭੧-੭੨ 
(74੨੧੨੧੨੯ਟ੬੯੦੯੦੯੦੬੨੬੧੬੬੯੬੬੦੬੬(੨੯੬(੬(੬੯੬੯=੯=੯੩੬੬੦੬੬੦੬੬੦੦੬੨੬੬੬੦੬੬੬੯੦੦੬੬੯੬੦੯੬੦੦੦੬੬੯੬੯੬੪੬੦੩੧ 
& ਆਂ 

੧ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲ __ ੫. ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਉ ਕਾਟਿ ਗੁਰੂ ਕਉ ਉਹ । ਦਿ 
ਨ 0 ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ੧ ਰ੍ ਰਿ ਮੇਰਾ ਭੁਮੁ ਭਉ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਾਗੇ ॥੨॥ ॥ 

ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਜੀਉ । ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਜੇ ਹੋਏ & ਆਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਆਨਿ ਜਲਾਏ ਨ 0 ਭੀ ਇਸ ਰਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉ ? 0 (0 ੨ ਦੇ ਮਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ (6 0; ਉੰ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾਤ 
ਕੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੭. ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਿਓ 
। ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਵਸਤੁ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ ॥੩॥ ਹੀ ੍ ਹੀ ਤੇ ਟੂ ਰ੍ 

ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ੮. ਸਾਕਤ ਬਧਿਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨ 
8 ਪਰੋਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੨ ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨਿ ਲਾਗੇ ॥ ( । ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ੯. ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਨ ਬੇ ੍ ੬ ਇ ਰੰ ਸੰ ਬੇਚਿਅ 6੧ ਉ: ੬. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜਾ ਦੇ ਬਕ ( 
0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਓਇ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਭਾਗੇ | 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੧੦. ਹਮਰਾ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਹਉ 
੭. ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਧਾਰੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਮਾਗੇ ॥ ਹਉ 
0 ਜਾਈਏ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ੧੧. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜ ਪਾਤਿ ਗੁਰੂ ਰੈ 
(4 ਜਹ ਜੀ ਸਾ ਚੰ? ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਮਨਖੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰੁ ਬੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ॥੫॥੧੦॥੨੪॥੬੨॥ ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।੩। ਰ ਹੀ ( 

ਛੇ ੨੬੧੬ 1 "੧ ਪੱ 0 ਕਿਉਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਹਰੀਂ ਦੇ (ਮਿਲਾਪ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ । (0 
8 ਯਤਨ ਕਰਾਂ ? ਹਮ-ਮੈਂ। ਦਿੜਾਇਆ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਿ ਨ 4 = ਛਾ ਨ ਤੀ ਨ 

00 ਉ: ੮. ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹੁ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ-ਪ੍ਭੂ ! ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ--ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨ ਹਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਿਵ-ਲਗਨ। ਲਾਗੇ-ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਮਤ-- ਮਹ 
। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ _ਵਿਆਪਕ। ਦੇਵਉ-ਦੇਵਉਂ', ਸੈ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਧਿਆਰੈ-- 
ਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਹਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ। ਦੀਪਕ--ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ। 
(0 ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਟੀ ਘਸਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚੂਸਿਆਂ _ਆਨਿ-ਲਿਆ _ਕੇ। ਲਹੀ--ਲੱਭ _ਲਈ। _ਬਧਿਕ--ਸ਼ਿਕਾਰੀ, $$ 
(ਰੰ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈੱਸਿਆਰੇ, ਨਿਰਦਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਧਾਰੀ। (ਹੈ 
6 ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, _ ਜੋਹਨਿ ਲਾਗੇ--ਤੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਗੇ-ਮੰਗਦਾ। ਲਜ-- (8 
(0 ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ (ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ __ਲਾਜ। ਪਾਤਿ-ਪਤਿ, ਇੱਜ਼ਤ । 
॥ਊ ੨੩ ਚ “% ਹਰ ੯ ਇਦਾ 1 ਮਹ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੌੜਾ ਸੁਭਾਅ ਭੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਰਥ : ( 
8 ਹੈ।੪।੧੨੩।੬੧। ਹਲ ਹਰ ਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਤੁਸਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੀ ਭੇਟਾ ਨੂ (0 ਭਾਫਾਰਥਾ : ਉਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ- ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? | 
( ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ 0 ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ $$ 
($ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾ ਮੇਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਪਏ ਹਾਂ। ਰਸ 
ਨੰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਯਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? _ ਨੂੰ ੧ ਵਿ = ਟੀ 

1 ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਉ: ੨. ਉਸ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਿੜ੍ਹ ਹੈ 
੧ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਨੰ ੩ ਉਰ ਵੱ 0 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥ ਪਿ 
00 ੍ਿ ਕੂ ੨. ਦਿੜਾਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।੧ 6 
ਉ[ % ਸਾ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵ (4 ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਦਰ ਨ ੍ ਨ 
ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੍ ੨ ੩੧ ( . ਹਰਿ | ਵਜ ਚਲਾਈ, __.ਊ: ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ 8 
! _੪੬- ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਮ-ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂ ੧ ਰਣ = 

0 __ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
੧੨੦੧੨੦੨੦੨੦੦੨੨੬੦੨੦੬੦੨੬੦੦੬੦੯੬੬੦੬੦੦੦੪੬੦੦੬੬੬੦੯੨੯੨੬੦੦੦੨੦੦੩੬੪੨੦੨੬੦ ੧੨੦੬੦੬੧੦੯੦੦੬੦੨੦ ੧੨੬੦੨੬%੧੬%! 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੭੯) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੬-੫ੰਨਾ ੧੭੨ 
6੨੫੨੦੨੦੦੧੬੯੬(੬੦੦੦੦੬੯੨੬੯੬੯੨੦੦੦੬੬੯੬੦੬੯ਟ੦੬੦੨(੬੫੬੪੬੦੬੯੬੯=੯੬੬੯੬(੬੯੬(੬(੬੬6੩(੬(੬੬੬੦੬੦੨੦੦੦੨੨੨੦੬੦੨੬੦੬੯੨੬੦੬੦੬੬੦੬੩੭ ੧ 

ਹੀ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਸੁਰਤਿ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ । 

0 ਉ: 8. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰਮਈਆ ਘਟਾਂ-ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ __੧. ਹਮ ਅਹੈਕਾਰੀ ਅਹੌਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤਿ ___ ਨੂੰ 
ਰੰ ਮੰ. ਵਿਰ ਡੀ ਚ ਤਦ ਸਝਦਰਾਹੀਂਸੁਰਿ ਜੜ ਜਾਏ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮੂ 
ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। (ਅਤੇ ੨. ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਸਿ 0 
0 ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ--) ਨ ਹਰਿ 0) 
$ ੫. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ । 
ਹੀ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈ' ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੋ __ ੩. ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੂ 
ਨ ਤਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ (ਤਾਂ ਭੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ)।੨। ੪. ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਮੂ 

੬. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥ 
ਮੀ ਦਾ ਚਰਾਗ਼ ਜਗਾਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰ __ ੫. ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਉਸ 

|| ਕੈਂਸਿਖਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਈ। (ਸੁਰਤ ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਇਆ॥੨॥ _ ਨ 
( ਜੁੜਨ ਸਦਕਾ) ਅੰਤਰਿ ਰਿ 0 
੭ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨ੍ੈਰਾ ਪੂਰੀ __' ਮੇਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਮੀ 
(ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, (ਅਵਿੱਦਿਆ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ____ਦੌਰਿੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਿ 

ਰੂਪ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ) ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ- __?' ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਮੋਰੈ 
(੧ ਭਜਨ ਵਿਚ ਜਾਗ ਪਿਆ (ਮਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ) ਗੁਰ ਆਰੀ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥ ਹੀ 

ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ __ ੮. ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ 1 
ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥ 
ਮਹ ੮. ਪਰ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ __੬_ ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਨ 
ਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰ ਮੰ 26 ੦੬੩ ਨਲ ਜਾਰ ਕਥਨ ਲਾਜ ਹਰਿ ਗਲਾ ਸਕਲ] ੍ 

( ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਮ ਆਪਣੀ ਤਾੜਨਾ ਵਿਚ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਹਮ-ਅਸੀਂ ਜੀਵ । ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ-ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ & 
ਮਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਪਏ। ਬਚਨਿ-ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਹੀਅਰੈ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਨੰ 

0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤਾੜਨਾ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ _ੀਉਂ-ਜਿੰਦ। ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। ਦੁਸਟੀ-ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਈ, ਵਿਕਾਰ। 0) 
ਹਨ? ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ-ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ 

(8 ਉ: ੯. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਰਥ : । 
ਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭਾਗੇ _ ਪ੍ਰ: __ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਨੂ 
(1 ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।੪। ਉ: ੧. ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੂਰ 
੩4." ਵਾ 
੨, ਦਾ ਪ੍ਰ: _ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨ 
( ਉ: ੧੦. ਹੇ ਸਿੱਖਾ ! ਤੂੰ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ ! ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗੁਆਚ ਨੂੰ 
ਿ ਮੇਰੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈ' ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗਿਆ। ਨੂ 
੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ੨. ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨੂੰ 
 __ ੧੧. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰ, ਹੱ 
ਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਧੈਨ ਹਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ।੧॥ ਊਂ 
ਨ ਹੈ, ਉਹੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨ 
(0 ਹੈ।੫੧੦੨੪।੬੨। ਹੀ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। । 
£__ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ____ 8. ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਰਾਮ !6 
& ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਉਸ ਨੂੰ-ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ- ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਸੀ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੌਖਾ $8 
0) ਸਭੋ ਕੁਝ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। 8 
੧) ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ੫. ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨ੍ 
ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਅਰਪਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਗਲ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ।੨। 1 
੧ ੧੧੦੦੦੯੦੧੬੦੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦੦6ਣ੦ਟ੦੬੦੬੦੦6੬੦੬੯੬੦੬੦੦੬੦ਟ੦੦੦੦੯੬੪੬੦੬੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੯੬੦ਣ੦ਟ੦ਟ੦੬ਣ੬ ੨੬੬੦੨੦੩% 



((੨6੨4੨੧੨੦੨੦੨੬੫੨੦੨੧੨੦੨੦੨੩੬੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੧੪੩੬ 

੨੦੨੦੨੧੬੦੬੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੧੦੬੩ 

ਰੀਤੀ 
ਸੀ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਵਿਖਾ 
ਦਿੱਤਾ। 

੭. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ 

ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈ ਗੁਰੂ ਪਾਸ 
ਆਪਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ? 

. (ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਕਿ-) ਹੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ 
ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਹਰੀ ! ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਪਤ ਰੱਖ 

ਲਓ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ ।੪।੧੧।੨੫।੬੩। 

ਭਾਫਾਰਥ “ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 
ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ `ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਸਾਵੰਤ 
"ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
੧. ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ 

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਗਾਵੈ ॥ 
੨. ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ 

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ 
੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੪. ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ 

ਮਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
੫. ਹਮ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਹ ਪਾਵ ਗੁਰੁ ਕੇ 

ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥ 
੬. ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ 

__ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
2. ਮਨ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਆਘਾਨੇ 

ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ ॥੩॥ 

ਮੰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ੰਨਾ ੧੭੨ 
੨੦੨੦੨੩6੨੨6੨੨6੨੩ ੧੨੦੬੦੦੦੬੦੬੬੬੧੬੬੦੩੬੦੬੦ ੨੨੬੧੧ 

ਸਮਾਨ । 

ਹੋਏ। ਭੂਖ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ । ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ-ਪੱਕਾ ਕਰ ਨੰ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੇ 

ਅਰਥ : ਦੇ 
ਕਾ ਇੰ (ਰਾ 2 2੩ ਨ 

ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨ 
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਹਰ 
<੨ । ਛੇ ਘ ਪੀ. 

ਉ: ੧. ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ $ 
ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬ੍ਹਮ ਹੈ, ਅਨਹਦ, ਇਕ-ਰਸ ਉਹ (ਵਾਜੈ) ਨੈ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੂੰ 
ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। । 

੨. ਪਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧੈਨ ਹੈ, ਧੈਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ;੧ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਿਵ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।% ਨ 

੩. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਨ 

ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
੪. ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਓਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂ 

(ਕਾਰ) ਭਗਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰ 
੫. ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈ' ਮਲ-ਮਲ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ ਨ੍ 

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂ 
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (॥ 

੬. ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨ 
ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਗਟ ਨੰ 
ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ 

2. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਸੀਆ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ-ਰਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੂੰ 
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨੂੰ 
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗੀ।੩। ( 

੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈ 
ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਥੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਾਵ ਕਰਦਾ 0 

ਰਵੇ। 0 
੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ] 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।੪।੧੨੨੬੬੪। ਨੂੰ[ 

ਭਾਵਾਰਲ - ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ; ਮ੍ਰ 
ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੁ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨ & ਰ੍ 4 ਰੀ 

੮. ਕੋਈ ਕਰੈ ਉਪਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । 
= ਅਅਅਅਦ==ਕਕਕਲਾ ੨ 

ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਨੋਟ: ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ -- ੧੨ ਸ਼ਬਦ । 
੯. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ੭ ਗੁਆਰੇਰੀ ,,_,, __ ੬ ਸ਼ਬਦ ਹਰ 

ਬੈਰਾਗਣਿ ੮ ਸ਼ਬਦ (੧ । ਹੋ ਹੋ 23 । ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦਿ੍ੜਾਵੈ ॥੪॥੧੨॥੨੬॥੬੪॥ ਰਿ ਵਿਸ ॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ . ਬਾਜੈ-ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ--ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ, ੭ ਮਹਲਾ ੧ ੨੦ ਸ਼ਬਦ ਰੀ 

੧ ਇਕ-ਰਸ। ਰਸਾਇਣੁ-ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਸ। ਰਸਕਿ ਕੁੱਲ ਜੋੜ _- ੬੪ ਸ਼ਬਦ । 

੨੧੬੦੬੦੩੯੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੬੯੨੦੬੯ਟ੦੬੦ਟ੦੦੦੬੦੬6੯੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦=੦ ੧੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੯੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੦੬੦੦੯੬੦੬੦੨੯੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦ ੩ 



ਲੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੮੧) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 8-ਪੰਨਾ ੧੭੨-੭੩ 
(6੨੦੨੪੨੬੬੬੬੦੨੯੦੯੨੦੨੦੦੨੨੧੨੨੦੯੨੦੨੦੦੨੦੧੨੨੧੬੨੧੨੧੨੦੨੬੦੨੨੦੨੦੧੬੦੧੨੧੨੦੨੧੦੯੨੧<੦੨੧ ੨6੬੦੦੦੦੦੦੦੦੯੦੦੨੧੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦ ਸਟ 

| ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੰਦ $ 

6 ੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿੰਦੂ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਕਰੈਮਾ ॥ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। (ਰੀ 
( ਛਂ ੬ _ (੬੬੨ 0 

0 ੨. ਮਤਿ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮਾ ॥ 34 
ਨ .- 4 % ਦੇ ਤਣ ੍ ੭ << 
ਮੀ ੩. ਸੈਤੋਖੁ ਪਿਤਾ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥ ੬0੬4 ਪਿ ੍ 
। ੪. ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥ _ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੂ 
& _੫. ਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ਨਿਰਬਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂ 
6 ੬. ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ੭. ਉਹ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸੁਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੂ 
ਰਸ ੭. ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੂ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਆ ਹੈ । ਨ 
ਨੂ ੮. ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭਿੰਨਾ ॥੨॥ ੮. ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ 

$ ੯. ਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ॥ ਰਾ 
। ਵਿਚਿ ਸੈਗਤਿ ਨ ਲਾਹਾ ਰਹਿੰਦ ਹਮ 

ਸ੍ਰ ਕਸ ਕੇ ਨਾਖ਼ੁ ਸਦਾ ਲੈ ਜੀਉ ॥ ੯. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ (0 
0 ੧੧. ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੈਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥ ਰਾ ਰੀ ॥ 
&੍ ਹੇ ਸੈਤੋ ! ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। __ &੍ 

੧੨. ਮਿਲੁ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਅੜੇ ਧੁਰਿ ਕਰਮਾ ॥੩॥ ੧੦. (ਅਤੇ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਫ਼ਾ ਸਦਾ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ 
0 ੧੩. ਸਾਵਣਿ ਵਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਸਰੋ। ਰੰ 

$ ੧੪. ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ੧੧. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੁ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨ 
ਹ[ ਕੋਪ. ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੁਠੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਅੰਮਿ੍ਤ ਆ ਪਵੇ। ਰ੍ ਨ 

0 ੧੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥ ੧੨. ਪਰ, ਅਜੇਹੇ ਸੰਤ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੂੰ 

(ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿੰਦੂ-ਹੇ ਜਿੰਦੇ ! ਕਰੰਮਾ-ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ _ ਗਿਲਾ ਚਲ 
0 ਹੌ ੨ ਤੀ ਪੀ ੧੩. ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੈ 
। ਹਨ। ਜੋਗੀ--ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੈਗੁ-ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਆ ਹਲ ਨ 

੧ ਮਾਣੀ-ਮੈਂ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਨਿਰਬਾਣੀ--ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਹਿਤ । ਸੁਜਾਣੀ- - ਨ ਨ 
ਮਿ ਰੀ ਦੀ ਹਜਰੀ ੧੪. ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ 
ਲੂ ਦਾ ਜਾ । ਧੁਰਿ-ਧੁਰੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ । ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ-ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਜਦ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰ 

000 ਦਿ ਮਿ ਡੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮੋਹ-ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੇ ਨੂ 
0) ਬੱਦਲ । ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ-ਕੁਹ-ਕੁਹ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਠੀ-ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ,ਭਾਵ 

ਮੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵੁਠੜਾ--ਆ ਵੱਸਿਆ। ਰਤੈਨਾ-ਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਰ ਇਆ ਹੈ 
0 9 

(1 ਅਰਥ : ੧੫. ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂ 
ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ_ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ 

ਸਕਾਂਗਾ ? ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। 

6 ਉ: ੧. ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ! ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਦਾ ੧੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੂ 

੨15੨ 
ਚ 

1 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਢੋਲੇ ਜੀਉ ॥ ਨ 
1 

ਸੱ, ਵਾ, ੨ ੧੫ ੨੨%੨੭੨੯੨੯% ੨੨੧੨੨ (੭੮੨ ੨੩4 5 4, ੩ 4 ੩੨... 54. ੨44 ੬੮. 4੦ ੬. ੨'੦ਵ੦੦੦੦੧% ੧੬੬੨ ੩ 
(੪੨੨੦੨੧੦੨੦੬੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੪੬੦੬੦ਣ੦੬੦੬੦੬6ਇ੯ਇ੦ਵ੬ਇ ੧77 ੭੦੭੨੧ ੫੬੨੧ ੨੨4 ਨ ਆ ਆ ਆਨ 2੦੦੦ਟ੧੦੨੦੦੦੬ 

ਉ: ੫. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ 

ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।੪।੨।੨੭੬੫॥ ਨ 
।ਿ ੨. ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਲ੍ਹਵੇਂ ਰੰ 

ਹੂ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮ 
ਹਿ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬਣਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਵਿਚ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਭਾਵ ਉਕਰੇ ਹਨ। ਰੂ 

0, ਬੱਸ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ! ਤੂੰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ __% #ਂਉਂ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ॥___ 2 
ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਉ।੧ ੨. ਮਿਲਿ ਸੈਤ ਜਨਾ ਰੋਗੁ ਮਾਣਿਹ ਰਲੀਆ ਜੀਉ ॥ ਰਮ 

ਹੈ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ੩. ਗੁਰ ਦੀਪਕੁ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥ । 
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ੪. ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀਆ ਜੀਉ ॥੧॥ _ ਨੂੰ 

੍ 
ਵਾ 

ਤਲ ਅਲ 



ਸਕ ਵਾਕ ਨਾ ਨਹਾ ਗੋਤ ਕਹਤ ਨਾ (੮੨) 
੨੨੨੪ ੨੨੨੨੨ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 8-ਪੰਨਾ ੧੭੩ 
ਉਤ ੧੬੯੬੦੬6੯ਟ੦੦੦੬੦੦੪੬ ੧੨੯੨੦੬੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੯੦੯੦੦੯੬6੬੦੨੦੬੯੬੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੨੪੯੬੯੬੦੪੦੬੬6੬੪੬੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬6ਟ੦੨੦੬੦੬੦੬੦੨੯੬੯੬੦੦੦੨੯੨੪੨੦ ੨੨੦੬੧ 

ਨੀ ੬ ਮੈ ਮੇਲੇ ਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਚੋਲੇ ਜੀਉ ॥ 
6 ੭. ਮਨੁ ਦੇਵਾਂ ਸੌਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ॥ 
0 _ ੮. ਹਰਿ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਬੀ 
0 _ ੯. ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ 
0 ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਨਿ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰ 
% ੧੦. ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਉ: 
0! ___ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੁ ਜੀਉ ॥ 
0) ੧੧. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ 
| ___ ਮਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥ 
$ ੧੨. ਹਰਿ ਪਾਇਅੜਾ ਵਡਭਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ 
$[ ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨਿ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਿ 
0; ੧੩. ਹਰਿ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ 
0 ___ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਉ: 
0 ੧੪. ਇਕਿ ਖਾਵਹਿ ਬਖਸ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ 
6 ___ ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 
£ ੧੫. ਇਕਿ ਰਾਜੇ ਤਖਤਿ ਬਹਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ 
$ __ ਇਕਨਾ ਭਿਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 
(( ੧੬. ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ 
0 ___ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ॥॥॥੨੦੬੬॥ 
0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਖੀ-ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਹੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ । 
ਉਇ ਕਾਮਣ=ਟੂਣੇ, ਜਾਦੂ। ਕਰੀਹਾ-ਕਰੀਏ। ਰਲੀਆ--ਆਤਮਕ 
(6 ਅਨੰਦ। ਬਲੀਆ-ਬਾਲੀਏ । ਢੁਲਿ-ਢੁਲਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ਆਕੇ। 
ਕਲ 

ਹੀ ਢੋਲੇ-ਮਿੱਤਰ। ਵੇਚੋਲੇ-ਵਕੀਲ । ਰਹਸੁ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਵੇਖੈ--ਸੈਭਾਲ 
0 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਕਾ-ਫੱਕਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਭਿਖ-ਭਿਖਿਆ, ਮਰ 
 ਸਬਦੁ-ਹੁਕਮ । 

( ਅਰਲ : ( 
ਮੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 
6 ਉ: ੧. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ 
ਰੰ ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਸਤਿਸੰਗੀ ਰੂਪ ਸਖੀਓ ਜੀ! ਆਉ, 
ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ 

1 ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲਵੀਏ। 
ਰੰ ੨. ਉਹ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ 
੍ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ (ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ) ਅਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। 
 `__ ੩. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਤਾਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
0 ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 
੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
(0 ਨੂੰ ਦੁਵ-ਦ੍ਵ ਕੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ।੧। 

੦੨%੦੫੦੦੧੩੦੧੦੨੦੦੨੭੩੨੧੦੭੩੯=੨ ੨%੨੭੨/੨/੨੦੨੩੩੪੬੩੪੩੧੨੨੯ 
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ਰਜ? ਗਿ 
ਉਸ ਹਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ । 

੬. ਪਰ, ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਕੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਜੀ 
ਵਿਚੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਣ । 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ? 

੭. ਹੇ ਸਖੀਓ ! ਜਦੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ-ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ- 
ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 

੮. ਬੱਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ 
ਘੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ।੨। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 
ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ 
ਜਾਏਗੀ ? 

੯. (ਫਿਰ ਭੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ 
ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ 

ਮਿਲ ਤਾਂ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ--) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! ਤੂੰ ਆਪ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ 
ਪਿਆਰੇ ! ਜ਼ਰੂਰ ਵਸ ਜਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ! ਸਦਾ 
ਲਈ ਵਸ ਜਾਉ। 

੧੦. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ 
ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈ ਪਾ ਲਿਆ। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ! ਇਸ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ 
ਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ । 

੧੧. ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੀ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਵੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੇ 
ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ! ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਅਨੰਦ ਤੇ 
ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ! ਉਹ ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਤ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।੩। 

੧੩. ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ ! ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ 
(ਕਾਰੈ) ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੧੪. ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ £ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਦੇ ਨੂੰ 

ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹ 
ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿ ਉਆ 

੨੧੭੨੭੭੨੧੪੨੧੬੨੧੩੩੧੦੪੧੧੨੯੨੯੪੨੧੩੧੦੨% 

ਸਿ ਸਗ 

੨੯੬੨੬ 
(੭੩੩ 

ਪੀ 

ਦਲ 

ਨ ਆ 

ਕਾ: “੩੮੨. ਦੇ 

ਦਾ 
੨੦੬੨੯੬੯੬੯੨੧ 

ਦੀ ਦੀ 2੦੦੯੬੯੨੯੨੬੯੦ਟ੯੨੨੦੨੧੨ 

ਣਾ ੨੦੬ 

੨੨੬੨੨ 
ਕਲ ਕਲਾਂ ਪਲ 

ਦਿ 
੧੧੨੯੨੦੬੦੬ ਕੱ 
੨੧ 

(<<. (੬. ਆਂ 

1 ਵ 

੨੨੦੦੨੦੨੬੯੬੧ 

ਆ 

ਦਲ” <<” >- ਤਕ -- 3੩ >-` 

ਦਲ 

੧ (੧ 
1 



624੩ ਕੋ 

ਕਿ, (੦੧੦ ੧= 

ਪਰ ੨੧੨੧੨੬੧੦੦੦੦੦੨੬੦੬੩੨੬੦੨ 
੨੬ 

੧੨੦੨੨ 

੧੧੨੦੦੦੦੬ 

<< 
੧੦ 

੧੦੦੯੦ 

ਣਾ 

੭, ਦਾ 

ਨ ੧੨੦੬ ਜਾ 
ਵਾ, 

4੨੦੧੬ 

6੨੦ਣ੦ਟ੪ਣ% ਜਾ 
ਦਾ ਹਾ 

5੨੦੦੦੦੦੬੦੬ 
25 
੬ 

ਕਾ, ਦਿ 
੩੨੨ 

ਪਰ 
੨੦੯੨੨੩੦੬੪੨੦੨੬ 

੧੦੦ ੧<੨ ੨੨੦ 

੧੨੧੦੦=੨ 

6੭05 

ਵਾ ੧੬੦ 

5੨੦੬੦=੦੬੦੬ਓ 

(9੬੭੬੦ (੨ 

੫0੫੧੬੫੬੬੦੬ 18 404, 5040464064 (੮੩) ੭੧੫੬੬ 
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ਜਾਣੀ ਸਹ ਜੋਰ ਕਮਾ ਬਾਲੇ ਜਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਲ, ਵਲਿ ਨਮ ਦਇਆ ਕਬਿ ਪਾਵਿਆ ਜਰਦਾ 
ਨਾ) ਕਾਈ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਉਤਰ ਗਣ ਬਦ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥ 
ਵੀ ਸਿ ਨਾ ਰਜ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਾਹੀ-ਵਿਚ। ਦਾਲਦ--ਦਲਿਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ । ਮਹ 
ਸਉ ਆ -___ਨੈਣੀ-ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ। ਕਮਲੈਣੀ-ਕੁਮਲਾਈ ਹੋਈ, ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ। ਨ 

੧੬. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾ ਿ ੧ 
ਵਿ ਰੱ . __ ਸੈਣੀ-ਸੈਣ, ਮਿੱਤ੍। ਰੈਣੀ-ਰਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ। ਭੁਖ- ਨ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਅਸਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰ ਪਰ ਨ 
ਕਰੇ-ਲਜ ਦੇ ਆੀਜਿਆਇਿਆ ਹੈਂ ਜੀ।੪੨੨੪੬੬। ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ । ਬਿਰਹੁ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ। ਵਾਧਾਈਆ-- $ 

ਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਰੀ-ਸਦਕੇ, ਕੁਰਬਾਨ। ਵਿਟੜਿਅਹੁ-ਤੋਂ। ਨ; 

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਪਿਰੰਮ ਕਾ-ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਪੂੰਜੀ-ਸਰਮਾਇਆ, ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 8 
੧. ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਦੌਲਤ । ਵਿਸਟੁ-ਵਿਚੋਲਾ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਕੀਲ। ਕੂ 

ਰਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਰੈਬਾਰੀ--ਰਹਿਬਰੀ, ਅਗਵਾਈ, ਅਗਵਾਨੀ । 

੨. ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨਾਲਿ ਨ ਲਖੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਅਰਥ - । 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰੰਗਿਆ ਨੂੰ 

੩. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਮਨ 
ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ : 

ਦਾ ਉ: ੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ! ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ 
੪. ਹਰਿ ਪਦੁ ਉਤਮੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱ ਛੇ ( 

ਭਾਰੀ ਜੀਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ, ਮਨ ਵਿਚ 1 

ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਹੀ, ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨ 
੫. ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੌਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੍ 

ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੌਗ ਹੈ ਕਿਥੇ? __ ਨੂ 
੬. ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ __ਉ: ੨. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ । 

ਹਰਿ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ॥ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਲਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ- ਨੰ 
੍ ਜੋ ਰੈਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

੭. ਸੈਂਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦ ੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ 
_ ਮੈਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ॥ __ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈ 
੮. ਹਰਿ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਨ) ਰ ਛੁ ਰੰ 

ਮੈ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ੪. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨੂੰ 
੯. ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੈਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿਚ 

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।% ̀  ਨ 
੧੦. ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ੫. ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ । ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂ 

ਮੈ ਅੰਤਯਿ ਲੀ ਰਮਾ ਤਰੀਉ 8 ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। _ ਨੂੰ 
ਬਿਰਹੁ ਲੀ. ੬. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਮ੍ 

੧੧. ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਹਰਿ) ਕੰਤ ਬਿਨਾਂ ਜਗਯਾਸੂ- ੧ 
ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

੧੨. ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ੭. ਹੁਣ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਯਾਸੂ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਨੂੰ 

ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹੀ ਹਲ ਸਹੀ ਇਕ ਰੰ 
ਰੀਵਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ | ਰੇ 

੩, ਬਾਰੀ ਮਦ ਰਸ ਇ ਵਾਰੀ ਮੇਜ ੮. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹਰੀ ਆਕੇ ਨੂੰ 
ਹਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਅ 

ਕੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋ' ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸੁਖ ਨੈ 

੧੪. ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਖ਼ ਪਿਰੈਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਵਿਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਤੇ ਜੀ।੨ 
ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰ: ਤੁਸਾਂ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ? (6 

੧੫. ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਸਟੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਉ: ੯. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਨੂੰ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜੀ (੮੪) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪-੫ੰਨਾ ੧੭੪-੭੫ 
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੍ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। __੭. ਆਹ ਦਿ ਗਦਾ 
0 ੧੦. ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੀ ਧੀਰਜ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਉ ॥ ੍ਿ 

ਹੀ ਕੰਧ ਰੈ। ਸੇ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੰਗਹਿ ਹਰਿ ਚੰਗੀ ਜੀਉ ॥੨॥ 6 

ਹਉ ਉ:੧੧. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਲੋਚ ਮਨਿ ਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥ ਉਹ 
(0 ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਰਾਇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਮੇਰਾ _੧੦. ਆਪੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਰੰ 

ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥ (ਹੀ 
0) __ ੧੨. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਜੋ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ _੧੧. ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ _ ਨੰ 
ਮਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੁਰੀ ਜੀਉ ॥ ਨ 

0 ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਪਈਆਂ, ੧੨. ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ __ ਨੂ 
( ਭਾਵ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ 'ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।੩। ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਹਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹੈ 
6 ੧੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੈਂ ਨ ਅਉ । 

ਤੇਰ ਤੋਂ ਘਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ੧੩. ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ _ ਨ 
ਨ ੩ ੨ ਨ 
0 ੧੪.ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰਿ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜੀਉ॥ । 
ਹੈ ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਮੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ _੧੪. ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ 
1 ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ਜੀਉ ॥ 
| ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੀ! ੧੫. ਆਪੇ ਸਰਣਿ ਪਵਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ 
ਮਹ ੧੫. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖੁ ਲਾਜੈ ਜੀਉ ॥ ਮਹ 

ਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ _ ਵਡਭਾਗੀ ਜ਼ੈਰਤੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ 0 

ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਰਸ ੫੬੧0੬ ਆ; 
(1 ਮੇਲੀ' ਰੱਖੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੇ ਹਰੀ ! ਸਰ ਰੰ 
& ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲੀ ਰੱਖੇ। ਪਦ ਅਰਥ -“ ਚੋਜੀ-ਚੋਜ, ਐਸਾ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ, ਨ; 

੨ 
੧ 

(ਚ ਲਾ 

&£ ੧੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਤਕ । ਮੌਜੀ--ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਕਾਨ -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 
ਮਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ _ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉਪਾਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਪੀ- ਨ 
(0 ਹਨ-ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ __ਗੁਆਲਣ । ਖੋਜੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ। ਜੋਗੀ--ਭੌਗਾਂ ਤੋਂ ਨ 
ਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।੪।੩।੨੯੪੬੭% ਵਿਰਕਤ। ਆਧਾਰੁ-ਆਸਰਾ। ਲੌਚ--ਤਾਂਘ। ਪਉਣੁ--ਹਵਾ, 0 
0 ਪ੍ਰਾਣ। ਵਾਜੈ-ਜੀਵ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗਾਜੈ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੁ 8 
੬੫4 ਰੀ ਲਾਜੈ-ਲਾਜ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਸਿਧਿ ਕਾਜੈ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। (0 

੬੧ ੧. ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨ 
&ਿ 

# 

(ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥ ਸਿ, ਰੰ 
ਹੂ ਅੰ ੍ ਧੰਦਾ ਮੋਟੇ ਗੀਂਦਦਾ ਪ੍ਰ ਹੇ ਗੁਰੋ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। _ ਨੂ 

| ਰਾ ਉ: ੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਅਸਚਰਜ ਕੌਮ ਮੂ 
0 ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ॥ ___ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਜੀ ਹੈ, ਐ ਲੋਕੋ! ਸੁਣੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਨ 
0; _੩. ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਜੀ ਕੌਤਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੂ 
( ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥ ਵਚਿੱਤਰ ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਨਾ, ਸੈਘਾਰ, ਰੂਪ ਨ 

&; _੪. ਹਰਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਸਚਰਜ ਚੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੍ 

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਉਂ ॥੧॥ 7 40 ਕਿ ( 
ਤ _੪=% | 

੫. ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਮਿਟੀ ਕਿਓਕਰੀ 1 ਅਕਲੀ ਕਗਲ ਗਲੀ 
6 ਰਰਿ ਆਪਿ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੀਉ ਸਿ | 0 < ਕਲ ਕਰ ਰਗ ਦੁ 1 ੩. ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂ 
4 . ਇਕਨਾ ਭੋਗਾਇਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਇੱ ਆ ਵਟ 1 

10 ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 1 

0 ਸਿ ਨਗਨ (ਤਬਿ: ਤਲੀ ਮਲੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 
(| 

੮੧੨੦੬੯੨੯੨੦੬੦੬੯੨੯੨੦੦੦੨੦੦੦੨੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੯੬੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੯੨੦੦੨੦੨੦੦੦੨੪੬੦੨੦੬੯੨੦੦੦੨ 



ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੮੫) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-ਧੰਨਾ ੧੭੫ 
ਨਰ ਛਨ (੬੧੨੧੬੦੨੯੬੦੬੦੨੦੩੧੬੦੦੦੬੦੬੯੬੦੨੦੩੦੦੦੬੯੨੧੩੦੬੦੬੯੬੬੦੦੦੬੦੬੦੩੦੦੨੦੬੦੬੦੨੦੨੯੬੯੬੦੬੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੨੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨ 

੪. ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਰ 

ਹੱ ਉਹ ਹਰੀ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੪।੪।੩੦੬੮। । 
ਹੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਫਾਰਥ : ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ 

0 ਜੀ ! ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਭੀ ਹੈ ਨੂੰ 

ਨ 1 ਗਤ ਅਤੇ ਭੋਗੀ ਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਭੀ 

| ਆਪੇ ਹੀ ਅਨਕਂ ਗਾਂ ਵਿਚ ਜਬ ਰੂਪ ਪੇਡ ਪੋਲ _ “ਆ ਹੋਇ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਵਾਜੇ ਉਸੇ ਰਹਾਂ ਜਦ ਨ ਉਆ = ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੀ ਨ 

& ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨ੍ 
॥। ੬. ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪੇ ਹੀ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ੮ ਰੀ ਰੱ ਹੈ 0 
ਹੀ ਭਜ ਜੁਗਾਂ ਹੈਂ) ਆਬ ਚੋਰ ਵਿਤਨਿਆਂ ਜੀਵ ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਦੀ ਲੱਜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨ 

ਹੈ " <॥ =_ਝਈ. ਰੂ % % 
੍ ੧ ਟੇ. .... ਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਗਤ ਨ; 

ਅਨੰਤ ਰਜਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਰੇ ਕੀ ਉਇ 
ਹੱ ਐਸੇ ਭੀ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੰਗੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 0 

1 ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪॥ । 
&$ ੭. ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ __ ੧. ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥ ਨ 
ਹਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ __ ੨. ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਤੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ ਮੀ 
ਸੂ __ੀਵਾਂ ੪ ਦਾਣਾ ਏਦਾ ਰਹਿੰਦਾਰਉ ੩. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਉ॥ __ ਨ 

| ਦਾ ਆਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ ਝੰਗ” ਮੈ ਨਾ ਸਖਾ ਹਰਿ ਭਾਈ ਜੀਉ॥੧॥ ਨ ੨1 9੧ ਯਾ ਘਾ 0) 

(0 ਵਸਤੂ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸੈਤ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਜੀਉ ॥ ॥ 

ਨ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।੨। ੬. ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੀਉ ॥ 

0 ੯. ਉਹ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੭. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ਜੀਉ॥ ਮੰ 
(| ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ (ਲੋਚ) __ ੮. ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥ (6 
( ਤਾਂਘ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੯. ਕਿਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥ $ 
][ "ਉਹ ਮੋਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆ ਹੀ ਜਲਾਂ ਬਲਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ੧੦. ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੈਤ ਜੀਉ ਮਨਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ 
ਰੀ ਨ ਿ- __ ੧੧. ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ਜੀਉ॥ ਮ 
੧੧. ਉਹ ਹਰੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਨ 
ਰੰ ਹੈ, ਹਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ! _ ਉਇ ਦ ਨ 1 
$ ੧੨. ਉਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ-ਖਿਲਾਰੇ _5ਵ੩. ਮੈਂ ਤਨਿ ਵਡੜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥ ਨ 
(ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ _ ੧੪. ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤ ਜੀਉ ਗੋਵਿਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ ਜੀਉ ॥ $ 
ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।੩॥ ੧੫. ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀਉ॥ _ $ 

ਦੂ ੩. ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਪਾ ੧੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਅੜੀ ਮਨਿ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥॥੫੩੧੬੧ ਨੂੰ 
ਹੀ ਹੱਥੀ ਬਨ ਲੀ ਵਾਜ ਵੱਜ ਇੰ ਪਦ ਅਰਥ . ਮੈ-ਮੈਨੂੰ। ਬਿਰਹੁ-ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਕ। ਮਿਤੁ- ਨਰ 
( ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ), ਜਿਵੇ' ਉਹ ਹਰੀ ਹਰੇਕ ਰਗ ਅਨ 

। ਲੀਗਗਾਨੀ .ੂਲਾਲਇ ਦਾ ਹਮ ਹਕ ਨੀ ਲਿਹ ਜੀਵ ੬੫੬ ਫੋਰੋ-_ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਰ ਦੇ ਰੋੜ । ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ। ਪਾਸਾ-ਜੋ ( () ਵੱਟ ਦਾ ੩ “ਸਮ ਦੁ"ਪੁ ਵਾ ) 

ਹਮ ੧੪ 9੫੧੫੬ - 6 1 0ਇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਿਅੜੀ-ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ : ਹੀ 
0 ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਕਿਵੇਂ' ਨੂ 
ਉਇ ੧੫.ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਂਬਿੰਦ ! ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਧੈਦਾ ਹੋਈ ? ੍ 
&੍ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ __ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀ 

1 ਜਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
(6੧੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਭੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ੨. ਹੁਣ ਮੈਂ' ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ' ਮੂ 
(0 ਅਤੇ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਨ 
ਆ 

੨੩੨੩ ਹਲ (ਲਾ ੨੨੧ ੨੪੨੨% ੨੨੨੩੩/੨/੩੩%੩੪੨੩੩੩੪੪੩੨੨੪੨੨੨੪੨੬੨੦੨੪੨੧%੨੨੨੨੨੨੨੨੨੨੧੨੨੦੨੦੩'੪ 
੨0੨੧੨੦੨੨੧੬੦੨੪੨੦੦੨੦੬੯੬੯੨੦੬੦੬੯੬੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬੪੬੯੬੦੩੬੦੬੦੬੦੬੪੬੯੪੬੦੬੦੬੦੬੯੬੬੦੦੦੧੬੦੬੦੬੧੬੦੬੨੧੩੨੬੦੦੬੦=੦੬੩੮ ਤਾ ਲਾਂ ਪੱ 



_ਨਹਾਂਤਕ ਸਟੰਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਥਾ ਜੰ 

<< 

(੮੬) ਗਉਓਂੜਾੰਂ ਮਹਲਾ ੪-੫ਨਾ ੧੭੫ 
੧੨੯੨੦੨੯੨੯੦੯੨੦੬੯੬੯੬6ਟ੯੬੦੨੦੨੦੬੦੬੯੬੦੬੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੯੦੯੬੯੬੬੬੬੯੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੬੬੦੨੦੦੦੨੯੨੦੬੧੨0੬੯੨੯੬੧੩੨੦ #੨੧੨੨੦੨੨੨੬ 

੩. ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਮੂੰ 
ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀ 
(ਰੰ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪॥ 0 
ਮਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ !।੧॥ | ਰੇ ਹੀ 
॥ ਉਇ " ੧. ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ॥ __ ਨ 
ਰਤੀ ਵਿਦ ੨. ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲੀਵਾ ਜੀਉ ॥ $ 

&! ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ __“ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਦਾ ਪੀਵਾ ਜੀਉ ॥ ਉਹ 
ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਰਨ। __ ੪. ਹਰਿ ਪਾਇਅੜਾ ਮਨਿ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਹਉ 
() ੭. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰੀ __ ੫. ਮੈਂਰੈਂ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਬਾਣੁ ਜੀਉ॥ ਮੂ 
ਮਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ੬. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਤ੍ਰ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ॥ ਹੂ 
0 ਪ੍ਰ: ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ੭. ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੈਤ ਹਰਿ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ॥ _ ਨੈ 
(੧ ਉਂ: ੮. ਜੋ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਸਾਰ- __ ਦੁ. ਹਉ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੨॥ ੍ 
(| -__ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।੨। ੯. ਹਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਹਰਿ ਮੀਤੁ ਦਸਾਈ ਜੀਉ ॥ 
$ ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇ' ਕਰਵਾਏ ? ੨ ਸਤ ਖੌਫ 3॥ ਹੂ 
ਨੰ ਊੰ: ੯. ਹੇ ਸੌਤ ਜਨੋਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੋ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਚਾਉ _`”” ਦੌਭਿਂ ਦਸਤ ਸੈਭਰੁ ਜੀ ਹਰਿ ਖੋਜੁ ਪਵਾਈ ਜੀਉ ॥ 

ਨ ਰੱ ਤੀ ੧੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠੜਾ ਦਸੇ ਹਰਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ (8 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ । ਜਦੋਂ ਇਸ 6 
੍ ਉਰ ਹੀ ਜਾਰ ਵਿਨ ਤਰ ੧੨. ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ 0 (0 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਮੈ' ਫਿਰ ਮਰ 
ਹੂ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ੧੩. ਮੈ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥ 
ਨੰ ਪ੍ਰ: ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸੀ ? ੧੪. ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ਜੀਉ॥ _ ਨ 
$ ਉ:੧੦. ਕਿ ਹੇ ਸੈਤ ਜੀਉ! ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ੧੫. ਹਰਿ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥ ਨ 
ਹੱ ਪੱ ਤਾਂ ਵਧ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ? __ ੧੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈ ਜੀਉ।81830੧0੩੨੭੦॥ $ 
0; ਉ: ੧੧. ਬੱਸ ਉਪਾਅ ਇਕੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਹਰੀ- ਸੈ ਟਰ _ਤੜਾਂ। ਹੈ [ “ਪਿ ਕਲਰ ਦਲ ਪਇਆ ਅਰ ਅਵਤਾਰ ਨਮ ਤਾਰ 
ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿ ਨ ਲਵਾਂ, ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਟਹੁ-ਤੋਂ। ਦਸਾਈ--ਦਸਾਈਂ', ਮੈਂ' ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ 
| __ ੧੨. ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ _ ਹਾਂ। ਬੋਜੁ-ਭਾਲ। ਪਵਾਈ-ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਠੜਾ-ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹ 
0 ਰਿ ਖ਼ੁਸ਼। ਪਾਈ-ਸੈਂ' ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਦਨ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ। ਹ੍ਰ 
| ਉਲ. ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ  ਬਿਰਹੁ--ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਕ। ਪਾਈ-ਪਾਈਂ', ਸੈ' ਪਾਵਾਂ। ਹ 
0 # ੍ ਮਿ 

0 ਉ:੧੩. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਮੈਂ ਨਿਮ੍ਤਾ ਸਹਿਤ ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ 96 0 
(ਹੀ ਆ ਪ੍ਰ: 11111 

0 ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 1 

| ੧੪. ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ _ ਉ %- ਰੁ ਮੋਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਕਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਨ ਸਥੋ' 
ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਹੀਓਂ ਮੈ' ਮੂ 

(ਪ੍ਰ: ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ? ੧1411 

ਨੰ ਉ- ੧੫. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ! ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ੬ ਮਨ ਦੀ 

[ਅਤ ਵਜ ਨਦਾ ਲਈ ਨਮ ਚਾ ਪਰਕਕ ਤਾ। ਦੁ ਆ ਦਬ ਮਨ ੧੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਰੀਤਾਂ ਲੈ ਨ 1 
੧ ੩ ਦੁਆਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾ। 0 

ਹੂ ਦੁ ਹੀ ਮੋਰ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਹਰੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ: ਤੂ ਜੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰੇਮ- ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗ 18।੫੩੧੬੯ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ $ 
ਨੂ ___ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਰਵਾਂ। 1 
6 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿਮਾ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ੪. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨ 
੧ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਉ ਨੂੰ 
(| ਬੈਰਾਗ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਆ ਹਾਂ।% 
੯੨੦੦੯੨੧੬੦੦੯੮੯੦੦੦੦੯੨੯੬੦੨੯੬੨੦੬੦੬੬੬੬੬੪੬੯੬੬੬੯੦੪੬੬੪੯6੬੦ਟ6ਟਟ੦੯੬੯੬੯੦੬੦੦੨੨੦੨੦੬੦੨੬੦੨੦੬੦੬੩੦੦੬” 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾਂ (੮੭) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭੫-੭੬ 
(9੨੧੦੧੦੦੨੨੦੬੦੨੦੨<੨੧੬੦੧੦੦੨੯੨੦੨੦੬੧੬੦੨੦੨੦੬੦੮੦੨੦ ੨੬੯੬੩6੨੦੬੬੪੬੯੬੬੯੬੯੬੯੬6੯੬੯੬੯੨੯੬੦੬੦੨੯੬੯੦੦੨੦੨੬੦੬੯੬੯੬੦੬੦੬੩੦੨੬੦੬੦੦੦੨੦੨੦੩ 

0 ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
।੍ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵਿੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ 
ਰੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ-- 
6 ੬. ਸੁਜਾਨ ਹਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, 
0 ਜੀਉ ! 

ਨ ੭. ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਸੈਤ ਸੁਜਾਨ ਸੁਘੜ ਹਰੀ ਨਾਲ 
ਉਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
($ ੮. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਨ 
। ਜੀਉ ।੨। 

ਮਹ ੯. ਹੈ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹਰੀ ਸੱਜਣ, ਹਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ 
ਮ੍ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। 
ਨੰ ੧੦. ਹੈ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ 
। ਸੱਜਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। 
06 ੧੧. ਹੈ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 
(0 ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ 
0 ਦੱਸੇ। 

ਉਹ __ ੧੨. ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਨ ਹਾਂ।੩। 
0 ਪ੍ਰ: ` ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਲਗਨ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ? 
ਨ ਉ: ੧੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਅਰੈਭ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ 
( ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ 
(4 ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 
& ਜੀਉ ! ਰ੍ 

ਨ ੧੪. ਫਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੈਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ- 
6 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ । 
ਮਹ ੧੫. ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, 
ਨ ਹਰੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏਂ ਹਨ। 
0 ੧੬ .ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ 
(1 ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ 
(ਰੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।੪।੬।੨੦/੧੮੩੨।੭੦” 

(4 ਭਾਫਾਰਥਾ “ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ 
(0 ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ 

ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ 
ਜੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਭੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 

<ਟ% 

੨੧੨੨੬ ੨੧੪ 

ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਚਉਪਦੇ 

੧ਓਂ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

. ਕੁਸਲੁ ਨ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ 
- ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ ॥ 
. ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ 

. ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸਾ ॥ 
- ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥ 
ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ ॥੨॥ 
ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ ॥ 

. ਮਾਣੈ ਰੈਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ॥ __ 
੧੧. ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥੩॥ 
੧੨. ਏਕੁ ਕੁਸਲੁ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ ॥ 
੧੩. ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 

੧੪. ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ 
੧੫. ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
੧੬. ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਿਨ ਬਿਧਿ-ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। 

ਕੁਸਲੁ--ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ। ਕਿਉ--ਕਿਵੇ'। ਸਹਾਈ-- 

ਸਹਾਇਕ। ਗ੍ਰਿਹਿ-ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ। ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ--ਸੁੰਦਰ 

ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। ਲਾਲਚਿ-ਲਾਲਚ ਵਿਚ। ਹਸਤੀ-ਹਾਥੀ। 

ਵਿਗਾਸਾ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਜੋੜੇ-ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਨੇਬ-ਨਾਇਬ । ਖਵਾਸਾ- 

ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ। ਗਲਿ--ਗਲ ਵਿਚ । ਫਾਸਾ-ਫਾਹੇ। ਦਹ ਦਿਸ- 

ਦਸੀ ਪਾਸੀਂ। ਸਾਰੀ--ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਨਰਪਤਿ-ਰਾਜਾ। 

ਭੇਖਾਰੀ--ਮੰਗਤਾ । ਭਾਇਆ--ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਿ ਬਿਧਿ- 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਉ--ਇਉਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । 

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ : 

੧. ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 

ਅਰਥ : ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਕਿਸ 

(ਸਿਮ ੯0੦0੦ ੭ 
ਸਿ 6 

ਉ ਸਿੱਕ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਨਮਕ = ਲਾ ਅਰ ੨. ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨਰ ੧. ਨੌਟ: ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ - ੬ ਸ਼ਬਦ . ਦੇ ਸਰਬ ਰੋਣ 
0 ਕੇ ਨੀਮ ਮਹਲਾ ੧ - ੨੦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ : ਸਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾ ਥਾਂਈ ਸਹਾਈ 

0 ਨਾਰ 4 __ ੩ - ੧੮ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ? 
0 ੭ _ ਪੂਰਬੀ _ ,, 8 - ੧੨ ਸ਼ਬਦ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ 
ਨ ਗੁਆਰੇਰੀ ,, ੪ - ੬ ਸ਼ਬਦ 5 ੨ ੩ ੨ 
ਨ ਤਾ ਅਤ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ 

੍ ਰਹ ਕੁੱਲ ਜੋੜ -- ੭੦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 

0 ਮ: ੧, ਮ: ੩, ਮ: ੪-ਦਾਂ ਜੋੜ ੭੦ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 

&੧ 3੨੦੨੨੨੦੬੦੦੨੦੨੦੨੨੦੬੦੬੪੬੯੨੦੬੬੦੬੬੬੦੪੨੬੪੬੦੬੦੬੯੬੦੯੨੦੦੦੨੬੦੨੦੨੬੯੨੦੨੬੨੦੦੦੨੬੬੨੪੬੦੬% 

੧੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੯੦੨੦੨੦=੦੨੦੦੦ਣ੦੨੦੬੯ਟ੦੬੦੬੪੬੯ਟ੪੦੦੨੦੨੦੦੦੬੦੨੦੨ 

੧੧੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੬੦ 

੧੦੯ਟ੯੦੦੨੬੦੬ 

੧੦੦੦੦੨੦੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੬ (ਜਾ 
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੧੦੦੦੦੦ਟ੦੬ 

੨6੨੧੬੨੦੧ 

2੧੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੦੪੦੦੨੦ਟ੦ 

੧੧6੨ 

6੨6੨੬ 
੧੬6 
੮ 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ (੮੮) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭੬ 
6੨0੬0ਟ੬੯26੦੨6੨੯੦੨੯੦੦੦੦੦੦੬੦੦੯ਟ੨੦੦੯੦੦੦੦੬੯੦੦੨੬੪੩੬੬੬੬੬0੦੬੯੬੯੯੨੯੨੦੬੨੨੯੨੦੨੦੨% ੨੯ਟ੯੬੦੨੦੨੧੨੧੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੬੦੨੨੨ 

ਨ ੪. ਜੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਭੀ ਆਖਦਾ ਰਹੈਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ( (ਮੰਦਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੋਕੇ ਅਨਾਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਨ 
ਨ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਔਹ ਸੁੰਦਰ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਮੇਰੇ ਲਗਾਏ _ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 
( ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨਾਵੀ ਝੂਠੇ __ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। 

ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਨ ੫. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉ ਭਮੀਐ ਰੇ ਹੀ ੨ 4 ਘਰ ੧. ਕਿਉ ਭਮੁ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ॥ ਨ ਸਮਝ ਲਓ ! ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਰਾ ਨ ਰਾ 

ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।॥ __- ਜੀ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥ 0 & ੨ % _ ੬.ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ __ ੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥ 
( ਖਿੜਦਾ ਹੈ'। ੪. ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਰਾਮੁ ਦਇਆਰਾ ॥ 
6 2. (ਅਤੇ) ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, __ ੫. ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
। ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ੬. ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਅਨੰਤਾ ॥ 
00 ਾ ੨੩ ੪ ਜਿ । 

(0 ਕਿਨ ਰਤ ੭. ਤਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ ਸੋਉ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ॥ 
||. ਪਰਮ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ-ਵੀਚਾਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ___ (ਯੂਨੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥ 
(8 ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਹਉਮੈ ਰੁਪੀ ਫਾਹੀਆਂ ਦੀ 
ਹੀ ਰੱਸੀ ਵਾ-ਲਈ ਹੈਂ 1 ਨ ੯. ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ ॥ 
੍ ੯. ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ੧੦. ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਹਿ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥ 

ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ___ ੧੧. ਜੈਸਾ ਬੀਜਹਿ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ ॥੩॥ 
੧੦. ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ _੧੨. ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ ॥ 

੍ ਦੀਆਂ ਰੈਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ _ ੧੩. ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
ਮਹ ਸਮਝੋ : ਜਿ ੧੪. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾਂ ॥੪॥੨॥੭੧॥ 
ਨ __ ੧੧. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾ ਰਾ ਰ ੍ਰ ਰ। 
1 । ੨੩ <. ਸਿ ਅਘ &. 4ਮਾਰੱਥ' . ੜਮੁ-ਭਟਕਣਾ ਭ੍ਰਮੀਐ--ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੀਏ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਜਿਉਂ ਡੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ--ਜਦੋਂ। ਪੜਿੰ-- 

ਵਿਚ ਭੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ।੩। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਹੈ ਭੀ ? 
ਉ:੧੨.ਹਾਂ ਹੈ! ਉਹ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ 

ਨ ਅਸਲ ਸੁਖ ਹੈ। 
(੧ ੧੩. ਉਹ ਇਹ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 

੨੦੨੨੦੩ 
ਰੰ 

(4 ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
(1 ੧੪. ਸੋ, ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਭਗਤ-ਜਨ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀ ਵਿਚ 
ਿ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ।੪। 
ਨੈ __੧੫.ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਸੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

6 _ ੧੬. ਇਸੇ ਬਿਧੀ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਹਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। 

ਹੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ 

; ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ 

। ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ-ਪਣ 
6 ਦਸਿਆ ਹੈ। 

੍ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ-ਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਭੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ- 

ਸਾਜ 'ਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ-ਸਾਜ 'ਕੱਠੇ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ਼੍ਹਰਜ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਕੈਗਾਲਤਾਈ ਸੀ। ਆਤਮਕ ਐਸ਼ੂਰਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 
੨੨੬੨੬ 

ਸਿ ੨. 

ਨ ਵਰ ੬੭ ੫੨੧੧੦ ੧੦੩੦੧੦੬੧ 
0] 

ਇਕ 
੨੦੨੬੧੦੦੯੨੨੦੨੬੦੬੦੦੯੬੬੬੧੬੪੬੧੬੦੯੬੬੪੩੯੬੬੯੨੨੨੨੨੨੬੦੨੦੦ 

ਇੱਜ਼ਤ । ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ--ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਰਤੈ-ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ। ਤਾ-ਤਦੋਂ। ਸੋਉ-ਸੌਂ, ਲੀਨ ਰਹੁ। ਵਿਗਾਸਾ-ਖਿੜਾਉ। 
ਨਦਰੀ ਆਇਆ--ਦਿਸਿਆ। 

ਅਰਥ : 

ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭ੍ਰਮਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ 

- ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਦੱਸੋ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਕਿਉ' ਪਈਏ ਅਤੇ 

ਭ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ 
ਤੋਂ ਛੁਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

੨. ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਤਦ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ 
ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਲਾਂ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। 

੩. ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ , ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।੧। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚ 

ਸਕਦੇ ? 
ਉ: ੪.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਜਿਧਾਲੂ ਸਰਨ ਨਸਧਾ ਰਥ ਲਾ ਚ 
੨੨੨੨ ਨ << 

੧ ੧੬੧੬ 

੯ 

੧੬੦੦੦੬੦੬ 

੨੨੯੨ 

੨੨੦੨੬੦ 4 



੧੭੬ 
੫-ਪੰਨਾ ਮਹਲਾ ਗਉੜੀ (੮੯) 

ਯਯ 

$ 

ਸ਼ਹਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
2 ਸ੍ਰ ਸਾ ਗੁਰ 

੫੬6 ੨੬ 6੨6 (੧ 

ਣ 
੦੬੦੦੦੦੦੬ 

2੨7 
ਲਾ 2੦੬੦੨੧ ਵਨ ੨੬੬ ੧੨੯੬੦ 

੨੦੦੬੦੬੦੬ 

੨੦੩੦੨ 

੨੨੨੨ 
& 

6 

੨੬੧੬ ੧੨੬੧ ਈਜਉਸਓਜ 

0 

ਿ ਰ ਮਿ ਝੂਠੁ ਰਵਾਨੁ ॥੩॥ 
0 

੨੬੧ ਦਾ 

ਵਾ 

੨ 
"੫9੨ 

੩੬੧੨੯੦੨੬੦ 

ਹੋਗ ॥ 

0 

6੨੨੧੬੬੦ 
ਹੈ ੧੩. 

ਮਰਹਿ ਉਰ 
ਰਗ 

। 

੨੨੦੨੨੨੨੨ ਹੈ. ਭਾਵ 
੪. ਜੀਵਤ ਨ 

ਸੁ ਤੁਝ ਸਗ 

(0 

ਕੋਟ 
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਂ ਪਹੁੰਚਾ ਿ . ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ 

ਮਹ 

੨65:੬੦੨੦੦੨੬੦੬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁ ਰਿ 3੬0 

[ 

੩੪੨੩੩੧ 
ਉਸ ਤੱਕ 

ਦੀ 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਲੈਹਿ ਗਾਇ ॥੪ 

ਤਾ 
ਨ ਉਸ ਤੱ ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਕੋ, 4 ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਰਰਿ ਗੁਣ 

ਸੀਨ-ਮੱਛੀ। 

10 

ਉਸਨੂੰ 

' ਵਿਚ ਉ 

2. ਤਾ ਮਿ 
ਹਰਿ 

ਹਾਥੀ। 

0 

0 

ਕਿ ਵੇ... 
੨ 

ਕਿ 
ਸਭਨਾ 

੧੭, 

ਨਕ 

ਹੀ ਗਜ-- 
ਪਰ --ਵਧੀਆ ਉਿਉ 

ਰਿ 
ਉ
ਨ
 

ਵੱਖ, 666 ਹੈ, 
ਅਨੰਦ 

੧੮. ਕਹੁ 
“ ਕੀਟ--ਕੀੜੇ | 

--ਸੱਪ | ਦੇ ਦਂ ਗਿਆ। ਨ 

ਹੀ ਜੰਤ ਤੇ ਕਣ. ਉਨ < ਮਦ 
ਹਾ 

ਪੰਛੀ । ਦਆ ਗਿਆ, ਜੋੜਿਆ ਸਮਾਂ। 

ਨ 
ਜੋ ਅਤ ਤੋਂ ਕੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੌ, 

| ਰਿ 
-ਵਾਰੀ, = 

0 
ਜ ਅਤ ਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ 

੨॥ ਉਹ 
ਰੈਗਾ--ਹਿਰਨ 

ਜੋਇਓ 
ਨ। ਬਰੀਆ 

ਗਿਰਿ 
6 

ਹੀ 

' ਤੋੰ ਅਚਿੰਤ 

2 
ਕੁਰੇਗਾ 

--ਬਲਦ। 
ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ। ਲਾ -ਪੱਥਰ। 

ਰੀ 

ਤਰ 
ਗਿ 

ਦੇ ਘੋੜੇ। ਬ੍੍ਖ ਹੇ ਹੀ ਹੈ। ਨ 

ਮੱ 
ਵਿਚ 

ਵਿਚ 
ਹੈ _ ਰੁਲਦੇ 

ਰਿ 
ਮਿਲੀ ਡਿਗ ਗਏ ਗਜ 

( 
ਘਣਆਾਸਰ ਜਣਾ ਹ

ੈ
 

ਰਿ 
॥" ਆ
 

ਵਿਚ । ਭਜੁ ਸੌਂ ਹੇ ਨ 

(0 
੮. ।ਕਦੁ 

ਸਭ ਕੁ 
-ਬਾਰ ।ਕੱਢਂ ਜੂ 

ਦੈਹ-- 
ਖਖਰਿਆ-- 

ਗਿ-ਸੈਗਤਿ ਤੇ-ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
0 

ਨ 

ਕੀ 

ਵ ਉਹ 
ਹਿਰਿ 

ਕੇ। ਸੰਗਿ ਅ 
ਤੇ 

। ਨ 

10 
ਦਾ 

ਹੈ. ਭਾਵ ਢ੍ਹ 
| 

ਕੇ।ਸੀਰ । ਤੁਝ 
ਵਾਲਾ ਹੀ 

(੧ 
ਕਿਉ' ਜੀ! 

ਭਦੇ ਰਹੇ, ੩ 
ਪਹਾੜ । ਕਰਿ-ਬਣਾ ਵਲੋਂ ਮਰੇ 

ਸਮਰਥਾ 
। 

ਪਰ ਹਨ ? ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਖਾਂ ਕ ਮਰ-ਮਪਾੜਾਵ ਜੋਗੁ-ਕਰਨ ਦੀ 

6 

ਲੇ 

੩ 
ਹੇ, 

ਸਾ 

ਪੇ 

ਵਰ 

ਰ੍ 

ਰਿ 

 ਹ- ੨੪: “੪ ਕਲ ਕਰ ੧1 

09 
੬ 

ਨ 

ਕੇ 

ਪਭ 

ਵੈ 

ਜਿ 

ਨ 

ਆਤਮਕ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਭਟਕਦੇ 
ਹੰ ਕੁਛ 

ਮਪ 

- 
ਮਠੁਖਾ-ਜਨਸ 

| 

& 
ਅਤੀ 

ਨ 
[ਤੂਰ ਇਹ 

ਜੀ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁ 
ਲੇ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ 

0 
ਰ
ਨ
 

ਹੋ ਜਿਹਾ __ ਕਿਉਂ ਨ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਡਣ & 

[ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿ 
ਰਸ 

ਜਥੇ ਰਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਗਿਆਂ, ਭਾਵ 

ਨ 
ਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ 

ਰਸ 
ਜੀਵ! 

ੜਿਆਂ ਅਤੇ 

। ਹੱ 

& 
ਲਿਖਿਆ ਹੋਮ ਉਹ 

ਦਾਸਾਂ 
੧.ਐ 

ਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ੍ 
ਰਿਹਾ। ਨ 

ਨ 
ਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਭੀ ਉ 

ਕਿ ਉਸਦੇ 
ਉ: 

ਣ ਵਾਲੇ ੦ ਤੋ ਹੋਏ ਹਨ 
: ਬਣਦਾ 

। ਨੂ 

ਰੰ ਸ
ਾ
 

ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆ। 

ਚੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਮੱਛ, ਹਿ (ਓਸ ਹੀ 

0 
ਕਿਲ 

ਦੇਵ ਜੀ ਖੇੜਾ ਆ 
ਆ 

ਆ 
ਵਿਚ ' ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਗਿਆ।੧। ਨ 

ਹੀ 
ਦਿਨ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 
੨. ਕਈਅ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨ ਵਿਚ ਪਲੀ ਤੇ 

( 

੧ 

੨. 
ਹੈ ਵਿ 

੨ 

ਰ੍ 

1 ਤੂ 

੨. 

॥ 

0 

੧੧ 

ਦੂ 

ਵੜ 

2 

ਛ 

ਤੇ 

ਦਸ 
ਪਖ ਵੇ 

(੮ 

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਆਸ 
8. ਕਈ ਜਨਮ ਆ 

“ਦੇਹ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 

4 
੧੩. ਹੁ ਹੈ। 

ਣੇ ਦਾਸਾਂ 

ਜੀਉ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਨੁੱਖਾ 
ਹੈ, ਹੁਣ 

01 

& 

ਗਿਆ 
ਚ 

ਨ ਆਪਣ 

ਰੇ 
ਸੁਆਮੀ 

ਜੋ 

ਦੀ ਵਾਰੀ 

ਤੇ 

0 

ਹਰੀ 

ਵਿਚ ਰਹ 
। ਇਹ 5 ਮਿਲਣ 

ਜਿ 

ਨ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਇਕ -ਐ ਜੀਵ 

ਨੂੰ 

ਪਿ 

0. 
ਰਿ 10069 

ਰ
ਿ
 

ਰ੍ ਉਣ ਤੋਂ 

[॥ 

੨ 

੬<-. 

[ਜੰ 

( 000 ੬ 

ਰ੍ ਹੇ ਭਾਈ ! 

ਵਿਚ ਆਉ 
ਨ 

ਜਮਾ ਹੈ ਰੋਸ 
ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਧੀ 
ਉਆ 

ਅਨ 
1 

ਇਸ ਰ੍ 
ਨੂੰ ਪੱਥਰ 

(0 

[ਕੰ 
ਦੇ, 

੭. ਹੇ ਜੀਵ। ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ 
ਰਿਹਾ। 

ਨ 
ਰ ਲਮ ਭਏ ਕੀਟ ਕੁਰੈਗਾ ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ 
੍ 
ਨ 

ਗ
 

| 

0 
ਕਈ 

ਮੀਨ 
॥ 

| 
ਤੇਰੀ ਮਾਂ 

ਜ 
ਕੇ 08 

$ ੧ ਕ 
ਨਮ ਗਜ 

ਰੋਇਓ 

ਗਿਆ 
- “=ਯ 

ਕੇ ਉਪਜਾਇਆ -ਭਰਮ ਨ 

ਮਰ ੨. ਕਈ 
ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਜੋਇਓ ॥੧॥ 

ਈ
ਨ
 ਰਨ ਨੀਉਿਨਦਆਨ 

ਹਉ % ਕਈ ਜਨਮ ਪੰ ਬ੍ਰਿ 
॥ 

ਕਈ ਜਨਮਤੂੰ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ | ਸੇ 
ਲਈ ਨੂ 

0 
੨. 

[ਲਮ ਹਵਰ 
ਕੀ ਬਰੀਆ 

॥ 

ਦੱ 
' ਚਰਾਸੀ 

ਹੁੰ। 
ਜੰਗ ਕਰਨ 

6 

0 
ਕਈ 

ਮਿਲਨ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ 

੧੦. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿ ਉਰ ਸਾਧ-ਸੈਗ 
ਮਹ 

ਨ 8. 
ਜਗਦੀਸ 

ਸੈੋਜਰੀਆ ਰ੍ 

ਮਨੱਖਾ-ਦੇਹ । ਇਹ ਜਨਮ ਟੰ 

ਦਾ ਇੰ 

0 ੫. ਮਿਲੁ 
ਇਹ ਦੇਹ 

ਕਰਿਆ। 

ਕਿ 
[ਆਂ 1 

ਹਰੀ ਹਰਿ 
੧) 

ਰੰ ਚਿਰੈਕਾਲ ਇਹ ' ਗਿਰਿ 
॥ 

006 ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦੁਆਰਾ 

ਹੱ ੨
੨
੨
੧
 

ਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁ 
੨੨੨੦੨੬੩% 

੧ 

ਪਰ 

ੜੇ 

੨੪੨੭੨%੨% 

2 ਕਈ ਜਨਮ ਕਰਿ ਉ ॥੨॥ 
੧੨. ਸੇਵਾ ੬ 

(੧੩੩੬੦੨੬੬ 

ਓਂ 
ਵੇ 

ਸਿਮਰਨ 
ਪਤ ੧੨੦੨੬ ਕਲ 

ਜਰ ੨ ਕਈ ਜਨਮ ਮ
ਰ
 

ਭੁਮਾਇਆ ॥ 

੧22022022 

& ੯. 
ਚਉਰਾਸੀਹ 

ਪਰਾਪਤਿ ॥ 
੨੪੬੦੦੦੦੦੬੦੬੬੬੧ 

00 
ਲਖ 

ਕਾ 

ਜਨਸੁ 

੨੨੨੦੨ ੨੦੩੬੨ ੬ 

0) ੧੦. 
4 

ਭਇਓ 
ਅ
ਉ
 

0 
ਸਾਧਸੈਗਿ 

ਹਰਿ 
੧੨੦੨੦੨੨੦੬੧੨ 

ਨ ਘਾ 
ਸੇਵਾ ਭਜੁ =੨੪੨੪੩੪੬%% 

ਨ
 ੧੨. ਕੀਲ ੧੩੬੪ ੨੬ ੧੧੦੦੬ ੫9੨ 

੨੨੩੩੬ 



ਆ =, 

ਕਿ ਕਪ ਆਖ 

(0 ੧੩. ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਮਾਨ, ਝੂਠ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਦਾ 
(੍ ਤਿਆਗ ਕਰ । 
0 __ ੧੪. ਐ ਜੀਵ ! ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਪਿ 

ਮੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ।੩। 
੧੫. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਭੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਕਿ ਹੇ 

ਸੰ ਕਰਤਾਰ ! ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ 
(0 ਉਹ ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿ ੧੬. ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
੧ __ ੧੭.ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ 
(0 ਮਿਲਾ ਲਵੇਂ । 

(੧ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਉੱ' ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 
ਨ ਹਰੀ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ।੪।੩।੭੨। 

(੧ ਭਾਵਾਰਲ “ ਇਹ ਜੀਵ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗਤ ਜੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਘ 

$ ਕੈ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਨਮ ਉਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਮਹਿ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ॥ 
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮੁ ॥ 

ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ॥ 
ਨਿਤ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸ ॥੧॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 
ਸੀਘਰ ਕਾਰਜੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥ 
ਤਾ ਤੂੰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ 
ਉਕਤਿ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗੁ ॥ 

. ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੨॥ 

. ਸਰਬ ਜੀਅ ਹਹਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ 

. ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥ 

. ਉਪਾਵ ਛੋਡਿ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ॥ 

. ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟਿ ॥੩॥ 

. ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੁ ॥ 
- ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥ 
. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਾਵਹੁ ਆਪੁ ॥ 
. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ॥੪॥੪॥੭੩॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਤੂਮਿ-ਧਰਤੀ । ਕਰਮ ਭੂਮਿ-ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ। ਬੋਅਹੁ-ਬੀਜੋ। 

ਕਾਮੁ-ਕੋਮ, ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ। ਤਰਾ ਸ-ਡਰ। ਜਮ ਤ੍ਾਸ-ਮੌਤ ਦਾ 

ਡਰ। ਜਾਸ--ਜਸ। ਅੰਤਰਿ-ਅੰਦਰ। ਉਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 
। ਨ ਾਨਿ-ਕੱਖਜੀਖਿਨ-ਤੋੜੀ। ਜਾਰ “ਚੀਵਿਨ-ਮਨੋਂਡੜ। ਸਿੱਟ 
ਨੰ ਨਾਲ। ਸਾਵਧਾਨੁ-ਸੁਚੇਤ। ਸਾ-ਸਹਿਤ, ਸਮੇਤ । ਮਾਨੁ-ਆਦਰ। 
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ਉਕਤਿ-ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਲੀਲ । ਸਗਲੀ-ਸਾਰੀ। 

ਗਹੁ-ਫੜ। ਓਟ--ਆਸਰਾ। ਨਿਮਖ--ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ 
ਸਮਾਂ। ਛੋਟਿ-ਖ਼ਲਾਸੀ। ਨਿਕਟਿ-ਨੇੜੇ। ਸਤਿ-ਅਟੱਲ, ਸੱਚ । 

ਜਾਗ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਬਸੀ ਸਮਾਨ ਕਪ ਤਜ 
ਜਾਪ ਜਪ । 

੦੨੨੨੦ 

ਅਰਥ . 

ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਦਸੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ ? 
- ਹੈਂ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਵਿਚ ਨਾਮ ਬੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ । 

ਇਸ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

੨. ਇਸ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ 
ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

੩. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਇਸਦਾ ਫਲ ਇਕ ਹੋਰ ਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ 
ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । 

੪. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਤੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਜਸ 
ਨਿਤ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰ ।੧। 
ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸਰੀਰ-ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਭੀ ਦਸ ਦਿਓ ? 

. ਹੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ! ਹਰੀ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ 

ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ। 
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ? 

੬. ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਸਵਾਰ ਲੈ, 
ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰਦਾ 
ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 

੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਛਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 
ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੁ । 

੮. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਤੀ 
ਬਾਬਾ ਜੀ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ 

ਉ 6ਬੀਜਾ। ਅੱਡੀ ਦਗਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤ ਅਪਨ 
ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ । 

੧੦. ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ।੨। 
ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋ' ਸ਼ੀਘਰ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ 
ਉ:੧੧. ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ। 

੧੨. ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੈਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। _ . 

੧੩. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਜਤਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਫੜ ਲੈ। 

ਧਹ ਮਤ ਸਿ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾਂ (੯੧) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭੭ 
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॥( 

੧੧ 

06 ੧੪. ਬੱਸ ਫਿਰ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ __ਅਟਲ-ਕਦੇ ਨ ਟਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਛੇਦ-ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨ 
0 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।੩। ਵਾਲਾ। ਭ੍ਰਮ-ਭਟਕਣਾ। ਭੇਦ-ਵਿਤਕਰੇ। ਕਤਹੁ-ਕਿਤੇ ਭੀ। 8 
੧੫. ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਵੈ-ਮਾਣਦਾ ਹੈ। (ਰੱ 
ਰੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ : 0 

ਹਉ ਸਾ --.48174444 41 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। 
0 ਪੰ: ਰਸ ! ਬੇ. ਹੇ # ਰੂ | :੧੭ ਮੱਤਰਾ। ਹੋਰ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ. ਹੈ, ਉਹ ਸਮ ਪਾਕੇ ਬਦਲ ਨਹੀ ਜਾਦਾ, ਰਸੀ 
ਉਨ ਹਜਾਰ ਉੱਕਾ ਅਮਰ ਹੈ। ॥ 
0 ਦੇ। ਲਾ ੫. ੪ ” ਲੂ 

|| ੧੮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ___ "ਤਤ ਦੇ ਬਜਰ ਦਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਮਾ ਦੀ ਵਾਰੀ 
੍ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਭੀ, ਸਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਦਾ ੩. ਗੁਰੁ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ਮ 
ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੪।੪।੭੩। ੪. ਇਕ ਗੁਰੁ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਿ 
(੧ __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧ 
ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ ੫. ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਮੂ 
($ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ । ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੬. ਇਸ ਲਈ ਐ ਜੀਵ! ਤੂੰ (ਗੁਰੂ) ਸੈਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਹ 
੧੧ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ।(ਰਹਾਉ। ਹੀ 
08 ਇਕ ਖਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ____ ੭. ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਛਿੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ 
ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰ 
0 ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੮. ਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮੰ 
ਨ: ੧. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਵਾ ਹੱ 

& ੨. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥ ਆ ਵਰ । ਉਸ ਨ ੯. ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਬੇ-ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਨ 
ਹੈ _ ੩. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈ 
0 ੪. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੈਗਿ ॥੧॥ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨॥ ( 
0 ੫. ਜੋ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ॥ ੧੧. ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। & 
$ _ ੬. ਸੌਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆ ਰਿ 
(ਹ ੨ 

॥ ਤੇ ਗਰ ਕੈ ਬਜਲਿ ਵੀ ਮਗਨ ਦੇ ਬਜਨ ਰਕੇ;-ਮਨੂੰਸਨਜਕ ਵਿ ਨਹੀ ਹਚਾ। 
ਹੀ ਰਿ ੧੪. ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, 

ਰੰ ੯. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ॥ ਭਾਵ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।੩। ਹੱ 
0) ੧੦. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ ੧੫. ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਨੂੰ 
6 ੧੧. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥ ॥ _ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ੍ (0 
0 ੧੨. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ ੧੬. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ੧ 
($ ੧੩. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨਰਕਿ ਨ ਪਵੈ ॥ ਰਿ ਵਿ 

ਰੰ ਆਉਂਦੀ 8 ੧੪. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਵੈ ॥੩॥ ੧੭.ਪਰ. ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕ੍ਿਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
1 ੧੫. ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਪਰਗਟੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੀ | 

ਨ ੧੬. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੪੫੭੪। 
੧੭. ਜਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ- ਨੂ 

& ੧੮. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥੪॥੫॥੭੪॥ _ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ 
ਪਦ ਅਰਥ . ਬਚਨੁ-ਉਪਦੇਸ਼ । ਜਮ ਫਾਸੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹ 

( 

(6੩ 
ਦਿ ਵਾ ਵਿ ਆ ਨ << 

੨੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੪੨੯੨੦੨੯੨੪੬੯੬2੪2੬੨6੬੬੬੦੬੦੨੦੦੦੯੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੬੬੬੦੬੦੬੦੨੦੦੬੦੬੦੬੨੦੨੦੬੦੬੨ ਕਲ ਕਾਲਾ - ਕਣ ਕਦ ਕਲਪ ਲਾ ਲਾ ਲਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਝ ਜਾਂ (੯੨) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ 57੭ 
੨੦੦੩੦੦੪੦੯੬੬੪੦੯੬੦੦੯੨੦੬੦੬੦ਟ੯੬੬੬੨੪੬੦੬੯੬੦੬੯੬੯੨੦੬6੦੬੯੬੬੦੦੦੨(੬੬੬੦੬6੬੦੬6੬6=੯੬੦੬(=੬੧੨੦੦੦੨੦੨੦ 
00 ੪ ੫ = 

(8 ਅਮਰ ਹੈ, ਅਕੱਟ ਹੈ, ਅੰਗ-ਸੈਗ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨ 
00 ਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਦੇਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (1 
0; ਹੈ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਨਾਂ ਉਪਰ ਉਹ ਚਲਦਾ ੩. ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ । 

(ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। (0 

( ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ੪. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ 
ਹੈ 00 

ਹੈ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਸਿਸਰਦਾ ਹਾਂ।0 ਰਾ ਹੀ 
(6 ੧. ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥ ਪ੍ਰ _ਤੁਰਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ 7 0 
ਹਰ ਉ: ੫. ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ! ਕਿਰਪਾ ਨੂ 0 ੨. ਗਰਭ ਮਹਿ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਜਤਨੁ ॥ ਸਨ ਬਾ ਤੈ 
। ੨. ਜਿਨਿ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ੇ॥ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ । 
। ੬. ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਨੈ 
0੧ ੪. ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਹਾਂ (ਰਹਾਉ ਦਿ ਨ 
0! .., ੩ ਰੂ = ਨ 
ਮਰ ੫. ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥ ੭. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅੰਵਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਤਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਸ੍ਰ 
& ੬. ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। । 

੭. ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਤੇ ਬਕਤਾ ॥ ੮. ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਨੂ ੮. ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ॥ ੯-੧੦. ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਂ ਹੀ ਨਿਧਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਨ 

੯. ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਪ੍ਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।੨ 

6 ੧੦. ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥ ੧੧. ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵੇ' ਨੂੰ ਥਾਂਉਂ ਦਿੱਤਾ। ੍ 
(੧੧. ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥ ੧੨. ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ-ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ॥ 
& ੨੨. ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥ ੧੩. ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿ ੨ ਤਾਂ ਵੀ 0 2੫੫ ਰੇ [ਘ ੧ 

ਨ ੧੩. ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਰੀ 
20%1 6 ੧੪. ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੩॥ ਲਓ ਰਿ ਹਜ ਨ ਦਿਨੀ 

0 ੧੫. ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ॥ ( ਰਾ । 
0 $. ਖਾਟੀ ॥ ਨ (। 

੧੬. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ॥ ੧੬. ਜਿਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ੍ 
ਹੀ ੧੭. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕੌੜੀ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂ 
00 ੧੮. ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥ ੧੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨ 
0 ਰ੍ ਤਾਰ ਨ ਮੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰ੍ ਨ __ ੪ਦਾ ਅਰਥ “ ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਰਤਨੁ-ਅਮੋਲਕ ੍ (੍ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਗਰਭ=-ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ। ਧਿਅਨਈ-ਧਿਆਈਂ, ਮੈਂ ੧੮.ਸੈਂ ਉਸ ਰਖਣਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ 
ਲੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਮਈਆ-ਹੇ ਰਾਮ। ਰੇਲੁ-ਚਰਨ ਧੂੜ । ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ।੪।੬।੭੫ 

ਕੀ ਪਾਵਉ-ਪਾਵਉਂ, ਮੈਂ' ਪਾ ਲਵਾਂ। ਬਕਤਾ--ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੂੰ 
0 ਬੇਸੁਰਤ--ਬੇ-ਸਮਝ। ਸੁਰਤਾ--ਸਮਝ ਵਾਲਾ। ਪਰਸਾਦਿ-ਕਿਰਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋ 0 । ਨ ਸੁਰ & ਰਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧ 

ਲਹ ਨਾਲ। ਨਵੈ ਨਿਧਿ-ਨੌਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਪਾਈ-ਪਾਈਂ, ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਸਭੋਂ ਕੁਛ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਨੈ 
(8 ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕੀਨੀ--ਕੀਤੀ । ਸਿਮਰਉ-ਮੈਂ' ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ । ਰੈਨਿ-- ਅਤਿ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਮੰ 

(6 ਰਾਤ। ਗਿਰਾਸਾ-ਗਿਰਾਹੀ। ਸਿਲਕ--ਫਾਹੀ। ਬਿਖੁ--ਜ਼ਹਿਰ। ਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। $ 
6 ਖਾਟੀ-ਕੌੜੀ। ਇਸ ਤੇ-ਇਸ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ। ਸਾਲਾਹੀ-ਮੈਂ ਲਹ ੧ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਨ 
6 ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁ ਮਹਲਾ ੫॥ । 

(0 ੧. ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਿ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗੁ ॥ । 
0 “ਰੱਥ : = ੨. ੍ ੮ 4 

੨. ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 
(0 ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਕਥਨ 2 ਕਿ & 
੧0 ਪ੍: >” > 5 = =ਤੇ ੧ 

ਕਰੋ। ੩. ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰ ॥ | 

0! ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ __£- ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥ 
ਮਿ ਮੇਰਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੫. ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੈਗਿ ॥ ਮਹ 
&[__ ੨. ਜਿਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ __ ੬. ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੇਰੈ ਸਦ ਸੈਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਨੂ 

੨ << ੫੫੬੨੬, << <<, 

(2 << &) ਜਿ ਪਲ ਮੀ ( ੯ ਵੱ ( 4 ੯ ੧ ੨੯ ਪਿ ੧ ੬ ੯੬੧ ਨ 4 ਨ ੧1 ੧ ਨ ਨ ਮ 0) 0 0 1 ੨ ਡੇ ੧ 6 4 ਪੇ ( ੧ ੯ ੯ ਹੇ ਰੇ ੧੬ << ੧ ਪਰ ਨ ਰੇ 00 0 ਪੱ 
(0 
01 ੩ ੍  ਉਨ 

੫ ੧ ਰੇ 6 । ॥ ਰਾ 0 ( 0 ਪਰ 4 ਲਾਅ ਅਤ ਅਸ ਅ= ਮੀ ਮਾ ਆਹੀ ਨਾਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾ ਤਾਲਾ ਮਲਾਲਾ ਨਾ ਨਾਲਾ 
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(੨੧੨੨੨੩੨੬੬੬੨੬੦੬੦੯੬੦੬੬੦੨੦੨੪੨੬੦੬੬੯੬6੬੩੧੬੯੬੯੬੨੨੬੨੬੦ ੧੨੦੬੦੬੦੯੩੯੬੪੨੦੨੦੦੪੦੬੧੦੬੦੨੨੬੯੨੬੦੬੬੦੦੯੬੦੨੨੧੨) 

ਨ ੍ਿ 
& ੭. ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥ ੭. ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖ । ਰੰ 

$ ੧੩ ਮਮਿਤ- ( 
ਨ _੮. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ ਇਹ ਘਰ 
 _੯. ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥ ਆ 0 
੧੦. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਲਾਜ ॥੨॥ ਵੀ ਹੋ ਸੀ 
ਹਉ ੧੦. ਵਾ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਖੈਨ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? 0 

& ੧੧. ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਜੋਰੁ ॥ ਉ: ੯. ਹੇ ਭੋਲਿਆ ! ਦਸ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਮੰ 
੧ ੧੨. ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭੁ ਸੋਰੁ ॥ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ? (0 
ਨ ੧੩. ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ੧੦. ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ।੨। ਨ 

6੧੪. ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ ੧ ਵੀਚਾਰ ਬਰੀ ਬੋਧੀ ਚਕ ਲੀਆ ਮਤੀ (0 
& 

੮੩ ਸੋ ਉਿਉ 

0 ੧੫. ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ॥ ਆ ਪੂ 
4 ੩ ਰ ੧੨. ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂ 

ਨੂੰ ੧; ਗਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮਨ ਅੰ ਕੋਲ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝੂਲੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ $ 
੧ ੧੭. ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਫੇ-ਵਾਂ, ਰੋਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੈ। ਲਾ 
੧ ..... = ਹੈ 

ਨ ੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੈਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥੪॥੭॥੭੬॥ ੧੩. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। | 

0 ਪਦ ਅਰਥ: ਤਿਸ ਕੀ--ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ । ਸੋਗੁ-ਗ਼ਮ, ੧੪.ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ & 

ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ਬਾਹਰਿ-ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਕੀ। ਹੋਗੁ-ਹੋਵੇਗਾ । ਤਜੀ- ਹੈ।੩। ਵਿ ਹਉ 

ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲ--ਆਸਰਾ, ਤਾਣ । ਬਿਕਾਰ-ਭੈੜ, ਬੁਰਾਈ। _ ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ 
੧੧ ਰੈਗਿ-ਪੇ੍ਮ ਨਾਲ। ਅਵਰਿ-ਹੋਰ। ਸੋਰੁ-ਸ਼ੋਰ, ਰੌਲਾ, ਫੂੰ-ਫਾਂ। ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਜਸ ੍ 
। :੧੫. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਇਹੋ ਹੈ ਰੀ 
0 ਅਰਥਾਂ : ਪੀ ਕੂ 8 

< ੍ ੧੬. ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੁ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। _ 

(0 ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? #ਟ ਚਿੜ ੨ ਹਰ 
। ੧੭. ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 
( ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਰ 9 

| ਕੌਈ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀ ਜੋਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ੫੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ 1 
ਮੰ ਹੋ ਚ ਰਤ ਕਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।੪੭੭੬ ਰ੍ 1 
੨. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ ਕੋਈ = ੍ 
0 ਭੀ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ । 

ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ੧. ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥ 
। ੩. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਸਰੀਰ ਤੇ __ ੨. ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲੁ ॥ ਹੂ 

0 ਧਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ __ ੩. ਫਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥ ਹੱ 
ਸਮ) ਪਰ 6 ਦਬ ਦੇ ਨ ਮੇ 

10:34 240 ੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ 
8 ਪ੍ਰ: _ ਤੁਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ? ੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਜਨੁ ਤਾਰਿਓ ॥ ( 
ਹੀ ਉ: ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੧ ਕਿ] ਕ । 

ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।॥ __ ੬. ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ੧॥ ਰਹਾਉ ਹੂ 
ਨ! ਪ੍ਰ: ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿ ਗਰ ਗਿਲ 
ਹੋ &=- ੧ ੨1 

(0 ਸਮਝਾਇਆ ? ੮. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ॥ ਹਉ 

ਨ ਉ: ੫. ਇਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇ' ਇਉਂ ___ ੬. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ (0 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ _ ੧੦. ਅਬ ਢੁਢਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਜਾਹਿ ॥੨॥ ਨ 
ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । ਰੇ ਨ : ਵੀ . ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ 

ਪ੍ਰ __ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨ ਦਿੱਸਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਈ ਪੰ ਹ੍ਝ ਹੋਈ ਕੂ 1 

ਵਾਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਟੁਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਸਿ ਸਾ ਘਾਲ ਨ 

($ ਉ: ੬. ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ੧੩. ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ॥ ਮਿ 
ਪਿਆਰਿਆ ! ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੇ _ ੧੪. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥੩॥ 

ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। ੧੫. ਏਕੋ ਮਨਿ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਇ ॥ ੍ 
ਕੀ ਰਖ ੩੪ ਦਮ << ਦੀ ਇਮ ਜੀ 

੨ <੨੨੨੪੨੪੦੪%੨੧੨੪੨੨੨੨੪੨੦੨੨੨੨੭੨੧੨੨੭=(੭੩੨੨੦੨੦੨੭੩੦੭੨੦੨੦੦੨੦੨੭੨੨੬੦੦੧੫੦੧੬੧੬੦੬੦੦ਣ0ਣ੧ਵ 
ਨੇ ੧੧੩੦੭੭੨੧੨੨੦੦੩੯੭ 

੭੩(੧੭੩-੭੦(੧੭੩(੭੭੩(-੨੩੮੪੭੦੧੭੭੩(੭੦੩੫ ੭੭੨੧ ੭ਵ੧(੦੩12੯ ੯5੧ 0 ਲਅਲ ਕਲਮ ਪਲਕ ਅਲੀ ਅਲ ਅਲ ਕਲ ਅਲਕਾ (੨੮, ਲਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
(੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੬6੬6ਣ6ਣ੦ਣ੦੬੦੬੧੨੦ਣ6੬੯ਟ6੬੯੬੦=6=6=੯੬=੯੨੨੦੨੦੬੧ 
[1 

ਹੂ ੧੬. ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥ 
। ੧੭. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਨ ੧੮. ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੭੭॥ 

ਹੂ ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੈਲ--ਪਹਾੜ । ਪੁਨੀਤ--ਪਵਿੱਤ੍। ਸੁਖ ਸੈਲੁ- 
ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਖ। ਭਾਗਿ-ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ । 
(0 ਸਿਉ--ਨਾਲ। ਰੈਗੁ-ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਲਵਿਖ--ਪਾਪ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। 

( ਕਾਹੇ ਕਉ-ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਕਿਉਂ ? ਗੁਣਤਾਸ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ। ਠਾਇ-ਥਾਂ ਵਿਚ। ਜਾਇ-ਥਾਂ। 

0 ਰੱਲ : 

ਹੀ ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ 

ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
। ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
( ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾੜ੍ਾਂ ਦੀ, 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਲਈ । 
੍ ੨. ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ-ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਸੁਣੀ ? 

੧੧੦੦੬੦੬੧੬ 
ਉਰ ਮਤ 0 . ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਸੈਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਜੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
0 ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। 
0 ੪. ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 

ਨਾਲ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।੧। 
0੧ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 
। ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ? 

: ੫. ਉਸ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰਿ 
੍ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 
॥ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। 
ਮਹ ੬. ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭੀ ਪਾਰ 
ਨ ਕਰ ਲਿਆ ।%ਰਹਾਉ। 
ਨ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

੯੭ . ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 

। ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪਣ ਵਲੋਂ' ਠੰਡੇ 
ਨ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੮. ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ 
0 ਭੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
0) ___ ੯. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੀ 
ਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ 
। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

$ ੧੦. ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉ' ਜਾਣ ? ਭਾਵ 

। ਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ 

<--3੫੮੭-੭ਅ-<੭ਅ (੩੩੨ ੯੭ਅ ੭" :- ੭ ੮ ੭ਕ ੭੩੩“ ਜਾਮ ਅਲ ਅਜ ਕਮ 

(੯੪) 
੯੨੨੨੨” ੪੩੬੭ ਤਕ ੭੮੧੭੩ 4੩੩ 

-ੱਹਅ ਤਲ -ਪਤਕਟ ੩” ੭੪੨31-੩੭੪7੪ ?- 7 :-੭ਕ< ਹਕ ਤਕ ਸਕਤਾ ਜਗ ਮਤਕ-ਤਕ- << 0੬੨ ਰਾ 

ਗਉੜੀ ਅਹਲਾ ੫--ਪੰਨਾ ੧੭੬ 
“ਕਾ (੨੨4. ੩੩ 4, ੩੩ 4." ੨੬੧ ੧੨੦੬੦੨੯੬੯੦੯੨੦੨੦੬੯੬% 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੀ ਘਾਲ ਨਾਲ 
ਹੋਈ ? 

ਉ:੧੧.ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। 
੧੨.ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਘਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ । 

ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ? 

ਉ: ੧੩. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੀ ਉਹੋ ਕਰਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉ' ਵਿਸਾਰੀਏ। 

੧੪. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ 

ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 

ਕਰਕੇ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ? 
ਉ:੧੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੋਂ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਕੋ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿਚ 
ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਉਹੋ ਹਰੀ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੧੬. ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। 
੧੭. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ? 
ਉ: ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਹਰੀ 

ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।੪।੮੭% 

ਭਾਵਾਰਥ : ਹੇ ਸਿਖ ! ਤੂੰ ਭੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਅਗਲੇ ਮੁਏ ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ॥ 
੨. ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੋਧਿ ਲਕੁ ਖਰੇ ॥ 
੩. ਜਿਹ ਧੈਧੇ ਮਹਿ ਓਇ ਲਪਟਾਏ ॥ 

੪. ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥੧॥ 
੫. ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 
੬. ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੭. ਆਸਾ ਬੋਧੀ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ॥ 
੮. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ ॥ 
੯. ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥ 

੧੦. ਮੀਠੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਖਿਆ ਖਾਇ ॥੨॥ 

44444 ੧2੦੬੯੦੦੦੦੯੪੪੦੦੬੬੬੬੩% . 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕਾ ਸਾ ਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਥ ਜਾਂ (੯੫) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭੮ 
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| ੧੩. ਹਉ ਪੰਡਿਤੁ ਹਉ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ . ਉਨਹਾਂ ਹੀ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਬੈਨਹ ਕੇ ਖੜਨ $ 
6 ੧੪. ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੩॥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗ ਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਦੂਣੀ ਟੂ 
£ ੧੫. ਅਪੁਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ॥ ਮਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਹਿਲਿਆਂ $ 

੧੬. ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਵਖਾਨੈ ॥ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਇਆ ਲੌਪਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।& __ ਡ 
0 ੫. ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ & (0 ੧੭. ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ ੬ ਦਾ 
.. (4 ਰਿ ਮਰਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇਂ- ਨ 

- ਅਪਨਾ ਆ ਰੂੰ ਮੰਗਨ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਭੋ ਕੁਝ ਏਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। (0 
੧੯. ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੂੰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ ੬. ਉਲਟਾ ਜੋ ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ੧ 

ਨ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
$ ੨੧. ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ ੭. ਇਸ ਮੂਰਖ ਦੀ ਦੇਹ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਹਰ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰਾ ਉਨ 
0. ੨੨. ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥੫॥੯॥੭੮॥ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ 
੍ ਪਦ ਅਰਥ “ ਅਗਲੋ--ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ- ੮. ਅਤੇ ਇਉ'ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿਚਹੀ ਲਪਟਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ। ਸੂ 
0 ਵਡੇਰੇ ਰੇ। ਸਿ-ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ। ਪਾਛੈ ਪਰੇ--ਭੁਲ ਗਏ। ਉਬਰੇ- ੯. ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਜਮ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ 

6 ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ--ਉਹ ਬੰਦੇ । ਬੈਧਿ-ਬੰਨਹ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। _ 
ਨ ਖਰੇ-ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿ-ਵਿਚ। ਓਇ--ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ੧੦. ਸਗੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ-ਵਤ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਠੀ 0 

0 ਵਡੇਰੇ। ਲਪਟਾਏ-ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ-ਤੋਂ। ਦੁਗੁਣ-ਦੂਣੀ। ਜਾਣ-ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਈ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 1 
&$ ਦਿੜੀ-ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ੧੧. ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਮਾਇਆ-ਮੱਤਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨ 
0 ਹੁਣ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਏ-ਮਾਇਆ। ਬੇਲਾ-ਸਮਾਂ । ਚੀਤਿ-ਚਿਤ ਹੰਕਾਰ-ਭਰੀਆਂ ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਮੈ' ਮੂ 
<<, 

ਜਾ 6 ਵਿਚ । ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ-ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੂ-ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 
$ ਹੀ। ਬੈਧੀ-ਬੱਝੀ ਹੋਈ । ਮੂਰਖ ਦੇਹ--ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਰੀਰ । ਅਸਨੇਹ-- 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਠਾਢੋ-ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਬਿਖਿਆ- 
ਨ ਮਾਇਆ। ਹਉ-ਮੈਂ। ਬੰਧਉ--ਬੈਧਉਂ', ਮੈ' ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਬਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਧਉ ਬੈਰ- -ਮੈਂ ਵੈਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭੂਮਿ-ਜ਼ਮੀਨ 
| ਉੱਤੇ। ਘਾਲੈ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਗਾਨਾ--ਓਪਰਾ, ਜੋ 
। ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹੈ, ਅਜਾਣ, 
6 ਗਿਆਨ ਹੀਣ; ਬੇ-ਸਮਝ, ਮੁਰਖ। ਗਤਿ--ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲਤ । 
0 ਮਿਤਿ-ਮਰਯਾਦਾ, ਮਾਪ । ਆਖਿ-ਆਖਕੇ। ਕੋ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ । 

0 $ ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਕਾਹੂ--ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ । ਪਾਰਾਵਾਰੁ-ਪਾਰਲਾ 
ਤੇ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ। 

੯, 
4੫੬, 

ਨ ( 

੩੨ 5੨6੨੦੨ 

ਨ 
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ਅਲ ਜਾ 

੨੨੩੪ 
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ਅਰਥ . 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ 

ਬਲਵਾਨ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੇ 

ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਵ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ' ਬਾਅਦ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੀ 
ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। _ 

੨. ਜੋ ਅਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 
ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

( ੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੈਧਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ 
੧) ਸਨ। 

੯੨੩੯ 

ਕਮ ਕਾ 

੨੨੭ 
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<੯੩(-੭ -ੱਤਟ -ੱਤਕ 52 7 ਅਲ ਕਲ ਅਲ 

ਰੇ 

੧੨੦੦੦੦੦੬੦੩੨੬੦ 

ਕਾ 4. ਕਲਾ 4. ਰਾ. ਕਲਾ 4. 4. 2. ਕਲ ਕਲਾ 4 ਕਾ 4. ਰਾ 4. ਕਾ 4. ੩ 4. ਲਾ ੬ "ਕਲ. ੨ 4. ੩੨4. 4. ੨, ੩ 4,੩੨4... 4 4. 4 ੩੩੬, 
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ਉਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਦਾ ਨੂੰ 
ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ (ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਅਫਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਇਉ' ਬਕਦਾ 6 
ਹੈ)। । 

੧੨. ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਭੀ ਰੱਖ ਸੱਕੇ ? 
੧੩. ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ : ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤਰ ਹਾਂ। 
੧੪. ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, 

ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।੩। 

੧੫-੧੬. ਜੀਵ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਹ ਕਰਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ 

ਜੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਹ ਆਖੇ, ਜਾਂ ਆਖ 
ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। 

੧੭. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ- 

ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
੧੮.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ 

ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ।੪। 
੧੯.ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ 

ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ'। 
੨੦. ਤੇਰੇ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨੧.ਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜੀ। 
੨੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨ 
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ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ।੫੯੭੮ । 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀੰਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੀ (੯੬) ਗਾਉਂੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭੯੭੬ 
(੨੨੦੦੨੪੨੦੦੦੨੪੬੯੦੯੨੦੬੦੨੦੨੬੯੬੬੦2੯੨੬6੨੬੪੬੯੨੬੬੬੪੪੬੬੬੬੦੦੬੦੨੦੨੦੦੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੬੯੬(੦੬੬6੨੬੬੦੨੬੨੦੦ ਟੱਕ 

0 ਰਿ ਪਦ ਅਰਥ : ਛੁਟਾਰਾ-ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖ਼ਲਾਸੀ। ਆਗਲ-- ਰੰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ __ਬਹੁਤਾ। ਹੇਤ-ਕਾਰਣ, ਵਸੀਲਾ, ਹਿਤ, ਪਿਆਰ। ਸੇਤ-ਸੇਤੀ, । 
ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ _ਨਾਲ। ਗਹੁ-ਫੜ। ਓਲਾ--ਆਸਰਾ। ਤਾਤਾ-ਤੱਤਾ। ਝੋਲਾ- 
। ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਚ ਨਿਰਬਾਣ _ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ। ਬੋਹਿਥੁ-ਜਹਾਜ਼। ਭੈ ਸਾਗਰ--ਡਰਾਉਣਾ ॥ 
0 ਰਹਿ ਕੈ ਸੈਸਾਰ-ਯਾਤਰਾ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ ਸਮੁੰਦਰ । ਦੀਪਕ--ਦੀਵੇ । ਦੀਪਾਹਿ-ਜਗਦੇ ਹਨ। ਸੀਤ-ਠੰਡ। ਨ 
6 ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਨਿਰੇ ਮਾਇਆ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, _ਲਾਹਸਿ-ਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਉਖਧੁ-ਦਵਾਈ। 
ਨ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਲਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਅਰਥ : ਨ 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ! ਦੱਸੋ, ਦੁਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਨੂ 
ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਆਉ ਨ 
(6 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : “ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖ _ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਯਾਦ ਰੱਥੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮੂ 
ਕੇ ਦੱਸੇ, ਸੈ' ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਬੈਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ।” ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭੀ ਨੂੰ 
ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (8 
0 ਨੂੰ ਪੰਡਤ, ਚਤਰ, ਸਿਆਣਾ ਭੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ੨. ਸਗੋਂ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਮੰ 
0 ਦੀ ਬੇ-ਵਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ : “ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। 0 
(੧ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ ? ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ _ ਪ੍ਰ: _ਸਾਈਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨ 
0 ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਦਾਤਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਉ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ- ਮ 

$ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰਮਲ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਨ 
(! ਪਰਥਾਇ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ੪. ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ, 
0! ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛੇ ਬੇ-ਵਸੀ ਦੱਸ ਆਏ ਆਦਰ-ਵਡਿਆਈ ਸਹਿਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। ਮਿ 
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ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੬. ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਕਲੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ 
ਮਹ ੧. ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ।ਐਰਹਾਉ। 

0 _੨. ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ । ਮਹ 
0; _੩. ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ ॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 1 
(6 _ ੪. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥ ਜਹਾਜ! ਲੋਬਣੀ ਬਚਾਜਦਾ ਜ। ਬਿ. 
1 ੨ ਰ ੮. ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਠੇਡਾ ਨੂੰ 
ਜੀ ੫. ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰ 

0 ੩. ਰੀ ੨ 0 

ਨ ੭. ਜਿਉ ਬੋਹਿਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹਿ ॥ ੧੦. ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਨੂੰ 
6 _੮. ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹਿ ॥ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੨। ਰੀ 

੯. ਅਗਨਿ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥ ਪਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਹੂੰ 

॥ ੧੦. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥ ਉ:੧੧ ਰਿ 
0੧੧. ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥ ` ' ਭਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸੀ ਨੂ 
(੧੨. ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥ ੧੨.ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਸ਼ੁਭ ਆਸਾਂ ਭੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਨ 
ਮਹ ੧੩. ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

6 ੧੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੀਤ ॥੩॥ ੧੩. ਮੁੜ, ਥਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ 
੧੫. ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਭੀ ਨਹੀ ਤਵ ਹੋਗ 
।ਿ :੍ ੧੪.ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਵੀਰਾ ! ਇਹ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨ 
$ ੧੬. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ॥ 0 
(1 ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੩। ।( 

(੧ ੧੭. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨ 
ਨ ੧੨ ਭੁਖ ਲਵ ,ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ? (1 
(੪੨0੨੦੩੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨2੦੨੦੦੦੨੬੦੯੬੬੦੬੦੬੬੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੯੬੬੦੬੦੬੦੦੦੦੬੪੦੯੨੦ਟ੦੦੬੧੨੦੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੬੦੨੦ 5੬6 



(9੨੦੨੦੨੦੨੯੬੯੨੯੬੦੦੨੬੯੬੩੦੨੦੨੦੨੦੦੦ ੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬ 

੨ ਵਾ ੨੧੬੦੨ 

੨੨੧੦੨੪੨੨੨ ੧੨੧੨੧=੧੨੦੨੦੨ 

ਆ ੧ ੩ ੧= 

੨੨੫੨੫ ਮਲ 

9੨6 

(੭੨੯੧੭੫੧੯੭੩੯੧੩<੯ 
੧ ਨ 

ਨਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਬ ਜੰ 

$ ਉ:੧੫. ਦਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਰੀ ਦਿ ਮਮ ਜਰ ਦਸੀ 
ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਮ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੁਆਈ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
੧੬. ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਹੀ 

ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
੧੭. ਇਹ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ। 
੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਤੇ ਪੀੜਾ 

ਸਭੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ।੪।੧੦।੭੮। ਰ 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੌਕਾਂ ਕੀਤੇ ਜਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ 

ਨੋ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਾਤ੍ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਨੂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ 
($ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
0 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰਨ 
ਸਉ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ॥ 

ਨ ੨. ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨਾ ॥ 
0 ੩. ਪੁੜ੍ ਕਲੜ੍ ਉਰਝਿਓ ਜਾਨਿ ਮੇਰੀ ॥ 
0 ੪. ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਓਇ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥੧॥ 
6 ੫. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਦੇਖਉ ਬਿਲਲਾਤੇ ॥ 
$ _ ੬. ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਨੁ 
$ ___ ਮਾਇਆ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨ ੭. ਜਿਉਂ ਬਿਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦੀਜਹਿ ਦਾਮ ॥ 
0 _ ੮. ਓਇ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗਿ੍ਿਹਿ ਉਨ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥ 
0 ੯. ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਇ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ ॥ 
00 ੧੦. ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ॥੨॥ 
0 ੧੧. ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਊਪਰਿ ਪਰਾਏ ॥ 
$ ੧੨. ਖੇਤੁ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠਿ ਜਾਏ ॥ 
ਨ ੧੩. ਉਸੁ ਖੇਤ ਕਾਰਣਿ ਰਾਖਾ ਕੜੈ ॥ 
0 ੧੪. ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ਪੜੈ ॥੩॥ 
0 ੧੫. ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ॥ 
% ੧੬. ਜਿਨਿ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨਿ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥ 
6 ੧੭. ਆਪਿ ਬਿਨਾਹੇ ਆਪਿ ਕਰੇ ਰਾਸਿ ॥ 
| ੧੮. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧੧॥੮੦॥ 
$ ਪਦ ਅਰਥ :ਦਰਬੁ--ਦੌਲਤ, ਧਨ । ਕਰਿ-ਕਰਕੇ। ਅਘਾਨਾ-- 
( ਰੱਜਦਾ। ਪਤੀਆਨਾ-ਪਤੀਜਦਾ। _ਕਲਤ੍ਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਓਹ- 
 ਸੁੰਦਰਤਾ। ਦੇਖਉ-ਦੇਖਉਂ', ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਲਾਤੇ-- 
(੧ (ਕਰਦ ਹਿੱਕ ਵਿਦ ਗਿਰ ਹਜ 
% ੧੦੦੧੧ਵ੦੦੧੦੦੧੨੦੦੦ਵ੦੬੮੨੨6=੦ਊਣਨਣ ਨ ੨੦੨੦ਵ0%< 

(੯੭) 
੨੧੦੨੧ 

ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦਾਮ-ਧੈਸੇ, ਰੁਪਏ । 906 ਵਿਚ। ਉਨ-ਉਸ ਮ 
ਜਦ 
ਉੱਠ ਕੇ । ਕਾਰਣਿ-ਵਾਸਤੇ । ਕੜੈ-ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੈ-ਪੱਲੇ। £ 

ਜਿਨਿ-ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ। ਤਿਨਿ-ਉਸ ਨੇ । ਬਿਨਾਹੇ-ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕਰੇ ਰਾਸਿ-ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਲੋ' : 

ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ 

ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਜੇ ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਸੋ। __ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਕੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਿਆ। 

੨. ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ ਮਨ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

੩. ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, 
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੪. ਪਰ, ਵੇਖੋ ! ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁੜ੍ਰਾਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 
ਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ।੧। 

੫. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ। 

੬. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਪ੍ਰ: 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ 
ਭੀ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ 
ਸਹਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? 

ਉ: ੭. ਹੈ ਮਿੱਤ੍ਾ ! ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇ' ਕਿਸੇ 
ਵਿਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ-ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਭਾਰ 
ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । 

੮.ਉਹ ਪੈਸੇ-ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 
ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੁਖ ਹੀ $ 
ਸਹਾਰਨਾ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ । 

੯. ਜਾਂ ਇਉਂ' ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ 

ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੇਤ੍ਰ ਖੋਹਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 

ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਜ ਨਿਸਫਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।੨। ਹੂ 
੧੧. ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨ 

ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

& ਦੱਤ ਦਯ ੧6੨(%੨੬੪੨੧੦੨੨੯੨੧੨੨੧੨੨੭੩% ੫ ੨੨੭੨੨੭੨੬ ੬ ਬਲ. 
ਕਲ ਕਾ ਅਲ ਅਲ ਕਲ ਲਾ (ਅਲ (ਮੇ 

੨੨੭ 

ਜਾ ਅਲ ਜੰ ਅਲ ਅਲ ਨ 

੫੦੨੦੬ 

ਕਲ 

੪੨, <<, ਰਾ, ੨੨੦" ੧੧੦੦੬੦੯੦੯੦ 

੨੬ 

੧੧ 

0 

੮੧੧੦੦ 

0 
() 

੧੨. ਪਰ, ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਓਹ ਫ਼ਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੂ 

ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਾ ਓਪਰੇ ਵਾਂਗ ਉਠ ਨ 
ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੧1 
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ਹੋ 

ਹੱ ੧੩-੧੪. ਰਾਖਾ, ਉਸ ਪਰਾਏ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 
ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖੇ ਦੇ ਪੱਲੋ ਕੁਝ 
0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।੩। 
6 ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਲਾ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 
(੧ ਉ:੧੫-੧੬. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। 
0 ਵੇਖ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
| ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੰਬੇੜੀ ਹੋਈ 
0 ਹੈ। 

ਮਹ ੧੭. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੰਬੇੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 
ਨ ਮੌਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ 
੍ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
$$ _ ੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ 
ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 
ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।੪।੧੧੮੦ 
0 __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ 
ਹੀ ਦੋ ਪਰਬਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ 
6੧ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੁੜ੍ , ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਗਨ 

ਰਹਿਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹਰੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ 
ਹੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ 
0! ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਭਜਨ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ 

6 ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਵਿਗਾਰੀ ਦੇ 
(ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਰੇ 

$ ਜੀਵ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਹਉ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਭੈਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬੇ-ਵਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ 
$ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਗਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਈ 
ਮਰ 0 ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੈਵਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ 

੨੨੬੨ 

ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇਗਾ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
01 0 

6 ੧. ਬਹੁ ਰੋਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ ॥ 
0 _੨. ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥ 
0 ੩. ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ॥ 
ਨ 

ਨੂ ੫. ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੈਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥ [) ਰੇ 

॥ ੬. ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 _੭. ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

0 ੮. ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰੀ ॥ 
੯. ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ॥ 

(੧੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੯੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬ਟ੦ਟ੦2੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦ 

(੯੮) 

ਨ ਅਨ ਰਮ ਅਜ 

ਗਨੀ: ਮਹਲਾ ਮਨਿ ੧੭੬ 
੩6੦੨੨੦੨੬੦੬੦ ੧੩6੦੦੦੪੬੦੦੬੯੬੪੬੬੯੨੯੬੦੬੦੬੦੨੬੦ 

੧੦. ਤਾ ਰਾ ਰਿ ਸੈਤੋਖੁ ਨ ਆ ॥੨॥ ਹੀ 
੧੧. ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥ ਰਸ 
੧੨. ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥ ਮੀ 
੧੩. ਆਖੇੜ ਬਿਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ । 
੧੪. ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥ 0 
੧੫. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੈਤਨ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ॥ (0 
੧੬. ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦੁ ਲਹਿਆ॥ 0 
੧੭. ਸਾਧਸੈਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਨ 
੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਰਗੈ ਪਾਈਐ ॥੪॥ 0 
੧੯. ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 8 
੨੦. ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੈਗਿ ਮੇਲਾ ॥੧॥ਰਹਾਉਦੂਜਾ।੧੨॥੮%॥ ਨੂੰ 

ਪਦ ਅਰਲ : ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ--ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨ 
ਰੈਗ, ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਖੀ-ਦੇਖੀ। ਲੇਖੀ-ਲਿਖੀ। ਹੂਰ 
ਮਹਰ--ਚੌਧਰੀ । ਮਲੂਕ--ਬਾਦਸ਼ਾਹ । ਹੋਇ-ਬਣ ਕੇ । ਤਾ ਤੇ-ਉਸ ਨ 
ਨਾਲ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ-ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਸੈਤੋਖੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੁ-ਘੋੜੇ। ਨੂ 
ਅਸੁ ਪਵਨ-ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ। ਹਸਤਿ-ਹਾਥੀ। ਚੋਆ- ਨੂੰ 
ਅਗਰ ਦਾ ਚੋਇਆ ਤੇਲ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੈਧਤਿ ਅਤਰ । ਹੀ 
ਸੁੰਦਰਿ-ਸੁੰਦਰੀ, ਸੋਹਣੀ। ਨਟ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਆਖਾਰੇ- ਹੀ 
ਰਗ ਭੂਮੀ। ਮੰਡਨ-ਸਜਾਵਟ, ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਭਾ। ਆਖੇੜ- & 
ਸ਼ਿਕਾਰ । ਬਿਰਤਿ-ਰੁਚੀ । ਲੀਲਾ-ਖੇਡ । ਸੁਹੇਲਾ--ਸੌਖਾ । ਪਰਪੰਚੁ- ਮ੍ 
ਛਲ। ਹੀਲਾ-ਉੱਦਮ, ਜਤਨ। ਨ 

ਅਰਥ : ਹਉ 

ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਬਹੁ-ਰੈਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨੂੰ 
ਵਿਦਵਾਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖ਼ਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ( 

ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹਰ 
ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਤ ਕਰਦੀ ਤਕਿਆ ਹੈ। _ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਤੱਕੇ ਹਨ ? (੧ 

ਉ: ੨. ਸੁਣੋ ! ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਨੰ 
ਲਿਖੇ ਹਨ; ਪਰ, ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ $ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਤ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

੩-੪. ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਲਤਾਨ, ਖ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ; 
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਭੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨ 
ਵੇਖਿਆ ।੧। ੍ 

੫. ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦਸੋ । 
੬. ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਰਮ 

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ।੧ਰਹਾਉ। ਨ ਮਰ 
4 ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ ਵਰਗੇ ਤਿਖੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ 

ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀ ਨ 
ਤਕਿਆ। ॥ 

9 

੬੭੩ 

ਦਾ ਕਲਾ ਕਲ ਅਲ 

੧ 

5 

( 

( 

ਦਾ 
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ਸਿਧਾਂਤੜਾ ਸਣਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਲੀ 
ਟੇ ਵਾ 

ਉਤ ੧੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੪੬੦੬੦੨੦੬੦੬੯ਣ੦੬੦੬੦੬੨੦੬੦੦੦੬ 

੮-੯. ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਾ ਅਤਰ, ਚੰਦਨ, ਸੇਜ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, 

੬4444-44244 
ਪੋਲ ̀ੀਂ ਕਲ ਕਲ... ਕਲ, 

ਰੇ 

0 ____ ਸਭਦੇਖੇ ਨਟਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਭੀ ਗਾਏ ਹੋਏ 
ਹਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। 
ਮਰ ੧੦. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 
( ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ। 

੧੧. ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ, 
0 ਦੁਲੀਚੇ । 
6 ੧੨. ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸੁੰਦਰ, ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ। 
੧੩. ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ 
(4 ਵੇਖੀਆਂ। 
। ੧੪. ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਕਿਆ । 
(0 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਛਲ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ 
0 ਆਇਆ।੩। 
(ਪ੍ਰ: ਬਾਬਾ ਜੀਉ! ਆਖ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਿਥੋਂ 
ਨ ਮਿਲਿਆ ? _ 
$ ਉ:੧੫. (ਮੈਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ 
0 ਗਿਆ) ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹੀ ਆਖ 
ਹਉ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਵਿਚ : 
ਨ ੧੬.ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 
$ ਉ:੧੭.ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ 
1 ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੀਏ। 
0 __ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
(( ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।੪। 
॥ ੧੯. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਓਹੀ 
6 ਸੌਖਾ ਹੈ। 

0 ੨੦. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ 
ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ । 

ਹੀ ਨੌਂਟ : ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ 
4 ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। 

ਨ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ 
ਰੈਗ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਵਿਧੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

0 ਪਦਵੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਗ- 
ਹੂ ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਇਹ ਸਭੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ 
0 ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਮਾਇਕੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਲੋਂ 
ਅਸਮਰਥ ਦਸ ਕੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ 

(੨੨4. 

ਰਹ 

੨੦੬੦੨੦੨੦੨ 
ਰੰ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

੍ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੧੧ ॥--1 

6 ੧. ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 
ਨ ੨. ਰੰ ਵਨ ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ॥ 
੨੯੦੪ 20੨੦੨੦੨੦੨੦ਟ੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬6੩੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੬੧੬੦੬੦੦੧ 

(੯੯) 
62੦2੧੧੬੦੨6੦੦੦੦੨੧ 

੨੨ ਕਲਕੱਤਾ ਕਹ ਤਕ ਕੱ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੧੯੦ 
4੨੨੩੪ ੨ ੫੫੩੦੫੬੩ 
0੮੧੧੮੧੧੮੧੦੨੦੦੨੦੨੦ਵ੦੨੦੦=੯੬੯੭ ਨ 

੬, 299 5੨੯੨੩ ੦੨੦ ੧੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦ 

੩. ਪੁਤ ਕਲੜ੍ ਗਿਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥ ਹੀ 
੪. ਹੋਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੧॥ 
੫. ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਮੂ 
੬. ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਜਿਤੁ ਤਰੈ ਇਹ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੂੰ 
੭. ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਨੈ ॥ 
੮. ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੋ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥ ਮਹ 
੯. ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰੁ ਹਾਰ ॥ 

੧੦. ਇਹੁ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੈਸਾਰ ॥੨॥ । 
੧੧. ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ ॥ (1 
੧੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨੈ ਕਰਿ ਕਉਰਾ ॥ ਨ 
੧੩. ਸਾਧਸੈਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰਿ ॥ ਹੀ 
੧੪. ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭੁਮਤਾ ਫੇਰਿ ॥੩॥ ੍ 
੧੫. ਏਕੈ ਜਾਲਿ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ ॥ ਹੀ 
੧੬. ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਰੋਗੀ ॥ 
੧੭. 

੧੮. 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਮਹ 
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ॥੪॥੧੩॥੮੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ “ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ ਮੁੜ । ਉਆਹੂ-ਉਸੇ ਤਨ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਹੀ। ਕਲਤ੍ਰ--ਇਸਤ੍ਰੀ। ਬਿਧਿ-ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ। ਮਾਇ- ਨੂੰ 
ਮਾਇਆ। ਵਲੇਵਾ-ਵਰਤੋਂ, ਵਿਹਾਰ। ਹਲਾਹਲ-ਮਹੁਰਾ, ਜ਼ਹਿਰ। ਨੈ 
ਬਉਰਾ-ਪਾਗ਼ਲ। ਨੇਰਿ-ਨੇੜੇ । ਫੇਰਿ-ਗੇੜ ਵਿਚ। ਏਕੈ ਜਾਲਿ- 
ਇਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ । ਪੰਖੀ-ਜੀਵ-ਪੰਛੀ । ਰਸਿ ਰਸਿ- ਨੂਹ 
ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਤਾ ਕੇ-ਉਸ ਦੇ। ਸ੍ਰ 

ਪ੍ਰ: ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਹੈ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? । 

ਉ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! (ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ) ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨ 
ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਰ ਸਦਾ ਲਈ 
ਮੇਰਾ ਹੈ। ॥( 

੨. ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਸੇ ਭੋਂਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਭੋਂਗਾਂ ਨ 
ਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

੩. ਦੂਸਰਾ, ਪੁੜ੍ , ਇਸਤ੍ਰੀ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਫਾਹਾ ਇਸ ਨ 
ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

੪. ਇਹੀ ਦੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ।੧। । 

੫. ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਫਾਥਾ ਮਨੁੱਖ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

੬. ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਸਿਖ ਮਤਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ॥ 

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕੇ ?।ਐਰਹਾਉ। 1 
੭. ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਉਲਟਾ ਵਰਤਣ-ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ | 

ਕੌਮ ਇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰ ਸਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

੦੨੦੧੦੦੨੦੩੧) 
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ਨ 
ਕੰ 

ਵਰਗਾ 
੍ 

ਨਹੀਂ 
ਕੱ 
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ਨ 
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ਰੱ 

ਜ਼ਹਿਰ 
ਕਰਦਾ 

ਸਮਝ 
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ਨਹੀਂ 
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ੱਤ ਵਾਸਤੇ 
= ਹਾਰ 

ਕਿ 
ਇਸ ਦੇ 

।] 

ਨ 
ਪਸੰਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਉੱਕਾ ਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 

ਵਾਲ ਹੀ ਠਗ ਹੈ। ਬਸ, 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ 0 

ਪਰ 

ਨ) 

ਕਿ 

ਸਾ 

ਸੱਸ 
ਵਹਇ 

ਪਰ 

ਹੁੰ 

| 

ਹੈਕਿ 
ਲਾ 

941 4 
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ਦਾ ਇਹੋਂ ਸੀ ੮੭੮: 
(0 
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`ਕੰਮ ਸੱਚ ਮੂੰ 

ਰ
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ਹੀ 
ਇਸੇ 

ਦਾਡ ਪ੍ਰ 
ਦੇ ਹਨ ਮਿ 

0 
ਕਮ 

ਰਾ ਕੌਮ ਹਾਰ 
ਗ੍੍ਸੇ 

ਦੀ ਰੁਚੀ 
ਦੀ ਭਲਾਈ 

'ਮਦੀ 
ਰੇ ਸਕਦੇ ਵਿ. 

੨੧ 

= 

ਨਾਮ 

ਜਾ 

00 
ਤੇ ਕਿਹੜਾ 

ਮਾਇਆ 

ਇਸ 

ਆ
 

ਉਆ (0 

00 
ਇਤ ਉਪਾਸ਼ਕ 

ਭਟਕਦ 
ਪਰ, ਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਨਾਮ 

ਜਰ 

ਤੀ ਦੇ ਉ 
-ਬਾਰ 

ਵਰ 
ਰਾ 

॥ 

ਹੂ 
੨੫ 

ਰਾ 

ਲੀ 

ਦੂ 
ਕਰੇ, ਰਲ 

ਇਸ 

- 

[ਹੋ 
ਕੀਤਾ 

2 

0; ੧੦. ਲੇਵਾ ਹੈ।੨। ਦੇ ਚੱਕ ਵਿਚ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਲ
ਾ
 

0 

( 

' ਜੀ! ਚੁਰਾਸੀ & ਕਿਸ ਦੋਸ਼ 

ਇਸ ਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 

ਜ਼ ਧੂਨੀ ਦੁ 

॥ 

0 

| ਪਰ: ਸਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਲਾ ੫ 

੨੫੨ ਹੈ 1 

ਮਲਠੂਖ 

ਲੂ ਨ 

0 

ਸੇ 
ਧੈਂਦਾ ਹੈ ਨੋ। ਸਾਕਤ 

ਹੇ ਉਸ ਦਿ 

ਗਉੜੀ 
ਮਾਰਗੁ 

|| 

ਜੀ 

0 

੫ 

2 
ਜ਼ਹਿਰ 

3 

੬ 

ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ' ਦੀ ਜ਼ 

ਵਿਚ 

ਕਿਰਪਾ ਤੇ 
ਧਿਆਈਐ 

8 

0 ਉ:੧੧. ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾ 
ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿ ੧. ਤਉ 

ਤੈ ਨਾਮੁ ਧਿਅ ॥ 
ਨ 

ਹੱ 
ਜੋ ਨ 

-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ 
੧ ਕਿਰਪਾ ਖੈਧਨ ਛੁਟੈ 

੍ 

ਿ 
ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਾ ਉਤ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੰ 
੨. ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੈਧਨ ਤੁਟੈ ॥੧। 

ਨ 

(£ _੧੨.ਪਰ, ਜੀਵਨ ਹੈ। 
ਉੱਕਾ 

ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗਹ 

8 

ਆਜਤਮਲ 

ਦੇ ਤਾਂ ਉ 
੪. ਤਉ 

ਤਉ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ 

ਨ 

। 
ਕੌੜਾ ਪਉ ਮਗ 

ਦਾ 
ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਹੋਵੈ ਦੇਵ 

1 

। 
ਫਿਭ ਇਹ ਪਾਗਲ 

ਇੰ 
੫. ਤੁ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਬਾਣੀ॥ 

ਹੀ ੧੩. ਫਿਰ ' ਆਉਂਦਾ। ਰੰਗ 
ਅਨਕ 

੬. ਹਮ ਸ
ਿ
 

( 

ਨਿੱੇ 
ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 

ਰਤ ਇਹ 
1 ਦੇ ਗੇੜੇ 

<ੈ 

| 

। 

ਲੀ 
ਹੀ ਵਿਚ 

ਦੇ 

ਤੁਬੁ ਭਾਵ ਸਚੁ 

1 

ਮਿ 

ਜੀਵ 
ਲਖ ਜੂਨਾਂ 

29 

ਤਾ 
ਮਇਆ 

ਰੰ 

(੧ 
ਇਸ ਹੂ 

ਸੌਣ ਲਈ 

ਭਾਵੇ 

੨॥ 
॥ 

0੧੪. 
ਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ 

' ਨੰ ਫਸੌਣ 
ਤੁਧ ਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ 

| 

1 

ਇਸ ਦੈ 

ਲੂ 

੯. 

ਡਾ 

ਦਇਆ 

ਜਾ 

। 
ਫਲ ।੬॥ 

ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 

ਭਾਵੈ 

੍ 
੧ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਆ
 

ਵਾਜ 
੯. ਤੁਧੁ 

ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ 
ਕਰਮਾ । 

8 
ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਸ ਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਦਿਕੋ ਹੀ ਜਾਲ 

੨ ਰੀ 

॥ 

(| : ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਦੇ ਮੌਹ ਰੂਪੀ ਇਕੋ ਹੈ।ਉਸ 4 ਉਆ 
0 

॥ 
। 

$ ਪ੍ਰ 
ਡੀ 

ਦੇ 
ਹੋਇਆ 

੧. ਜੋ ਤੁ ਭਾਵੈ ਸੋ 
ਹੀ ਪਾਸਿ 

॥ 
ਸਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਇਆ 

ਆ ਤੁਧੁ 
ਤੁਮ 

| 

10 

( ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ)। ਦੀ 
ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੁ ॥੩। 

1 

0 ਉ:੧੫. ਰੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ੨ ਜਾਲ ਨਹੀਂ 
੩. ਸਰਬ 

ਅਰਦਾਸਿ ਰੰਗਿ॥ 

ਲਾ ਅਤ 
ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸੀਏ 

ਹੋ ਕੇ ਸੁਆਦ ੧ . ਤੂੰ ਸਾਰਿਬੁ ਸੇਵਕ ਕੋਇ ਹਰਿ 

ਹੈ 

(6 
ਲੂੰ ਬਹੁ ਪਾਗ਼ਲ ਜੀ ' ਵਿਚ ਦਿ ਹਨ। 

੧੪. ਤੂੰ 
ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ 

% 
ਰਿ ਤਾਂ ਸਰੋਂ, ਤਾਂ ਦਰਾਂ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹ > ਨੀ 

ਤਨੁ 
ਸਤਸੈਗਿ 

0 

ਨ 
-ਪੰਰ, 

ਸਗੋਂ, ਭੋਗਾਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ 
ਵੇਂ ਕਟੇ 

. ਮੰਨੂ 
ਪਾਵਉ 

] 

੮੩॥ 0 

੧੬ 

ਸਗ, 
੍ 

ਭੰਗ 
ਕਰ 

ਕਿਵੇਂ 

੧੫ 

] 

੪॥ 
॥ 

੍ 
ਤੋ ਸਚ ਹੀਂ ਭੋਗ ਤੋ 

ਸਖਾ ਪਾ ਰਾਤਾ 
॥੪॥੧ 

( 

ਦਲ ਅਲ ਹਲ ਰਲ 
ਸੀ 

ਨ 
॥ 

। 
ਵਾ ਜੀਉ ! 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
੧੭. ਨਾਮਿ 

ਨਾਨਕ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ 

ਜਾ 0੧ 

ਦੁ 

ਨ 
ਰੰ 

ਣੁ 

ਇੰ ਰਜ ਵਪਾਰ ਦਿ ਪਦ ਸਾਥ ਮਇਆ-ਦਇਆ। ਨਿਧ ॥ 

) 
ਜਾ ਸਕਦ 

। ਗ਼ਰ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ 
ਦਿੱਤੇ 

੧ 

ਮਾਰਗੁ 
ਥੋਂ। ਮਇਆ 

0 

1 

` ਜ਼ਰਰ ! ਤਣ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨੇ ਕੱਟ 

ਅਰਥ . 
ਤੇ--ਸਾਥੋਂ । 

6 

ਰੰ 
੭੧੮. ਹਾਂ ਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋਜਾਲ ਗੁਰੂ 

ਮੰਦਾ '। ਹਮ ਤੇ 

ਨ 

0 
2੧ > 

। ਜਿਸ ਨ ਮਸਾਰਕ 

' ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ 
ਵਿਚ। 

7 ਨ 

00 ਉ 
ਭਾਈ€ ੩ ਰੇ ਹੀ 

ਗ੍ਰ੍ਸੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਿ-ਪੇਮ 

ਰੇ 

ਵਾਲਿਆਂ 0 

0 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮਾਇਆ 

ਨੇ। ਰੰਗਿ ਣਾ 
ਅਰਥ . 

`ਤੇ ਟੁਰਨ । ਖ਼ਦੀ ਨ 

ਨ 
ਨ ।੪੧੩।੮੨। 

ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਮੱਸੇ ਮਜਾਲ 

ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ ਹਾ 0 

( ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਸੇ ਬਾਵਰੇ ਜੀਵ ̀ ਤੇ 
ਕਿਉਂ ਬ ਲੇ ਨਉ ਜੀ ਲਗ 

ਨ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ 

| ਇਸ 
ਪ੍ਰ: ਸਿ 

ਦੇ ਹਨ; ਉ ਲੌ 42:੨੬੬੦੬ 

ਨ ਮੇ ਚੱਕਾ ਹੈ, 

ਨੰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

| ਪਹਿਲੋਂ 

ਵਿਚ 
ਆ ੨6੨੯੬੪ਟ੪੬ 

ਹੈ ਹਿਤ ਅਤ 
੍ ਤਨਾ ਜੋ ੍ 

ਸੋਚ 

ਹੋ। 

੨੨6੨6੨# 

0 ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਉਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਸਦਾ 4੨੨੭੦੬੩੬ 

| ਮ 
ਤੋਂ ਉਪਰ ਉ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ੨੬੬੯੬੯੬੯੬੬੯ਟ੯੬ 

ਵੀਂ ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ੨੯੬੨੦੧੨੦੯੨੦੨੬ 

0 ਤਾਂ ਗਹਿਰ ਡੇ ੨੧੬੯੬੨੦੧੬੦੨੧ 

00 

੨੦੦੦੬੦੬੦੦੧੬ 

0 ੨੦੨੯੨੨੦੨੬ 
੧੬6੨੬ 



ਨੀਲ (੧੦੧) ਸਣ ਮੀ 

। 

੧੦ 
੩ ੨੧੨੦੨ ੨੧੨੧੨ ੨੬੧੬੦ 59੧7੧ 

ਨਰਮ 
(੬ 

ਹੀ | ਹ 
ਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਲ ਸਹਾਸ਼ਰਰਾਅਧਿਕ ੩. ਚਰ ਚਸ ਥਾ ਤੱ ਚਯਰਿ ਸਬ ਰੰ 

(8 ਉ: ੧. ੇ ਮਿੱਤਰ ਉਨਾਂ ਨੂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਨ ਰੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ __ ੪. ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥ ਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਉ' ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀ ਆ ਪੀਉ ਪਿਆਰੀ ॥ 
0 ਮਿ ਪਿ 

ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ੫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੁ 
॥ _ ਊਂ 

00 ੧ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 
" = | ॥ 0 

ਨ ਹੈ) ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱ 
ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ॥੧ ਨ || ___ ਦਾ ਜੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ੨ ਗਾਉ ॥ 0 

8: ਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ੭. ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮ 0 ਰਤ (ਅਤੇਂ-) ਤੋਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬ ੮. ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰਿ 4 ॥ 
ਮਹ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾ ਦੀ ੯. ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੁੰ 

੧ 
ਇਉ ੪. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ੧੦. ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਹੈ 
0 ਮੈ ਦੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੧। 

ਰ੍ ਰਹਵੇ ਆਰਾਧਿ ॥ ( 

ਲੀ _ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਪਰ ਅਜ ਸਕ ਰਗੜ ੧੧. ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਹਵੇ ($ ੫. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋਗੇ 
ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਧਿ ॥ (0 

0 

੧੨. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
& ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀ " ਸਾਥੋਂ ਕਝ ਭੀ ਈਹਾ ਉਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥ 

ਤ 

ਪਰ 
| ਆਪਣ ਆਪ ਤਾ ਸਾਥ ਦੇ ੧੩. ਛੇ 

ਦਮ 
ਦੇ 

ਨੂੰ __ ੬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ 
ਅਮੇਲੀ ॥੩॥ ( 

ਨ ੧ਰਹਾਉ। ੧੪. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਹੱ 

ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ।੧। 
ਵਹ ੧ 

ਫਲ ਪੇਡੇ ॥ ੧ 
| ੭. ਹੇ ਪੂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ੧੫. ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫੁ ਮਿ 

ਜਿ 

ਉਆ ਕਾ 
[1 

ਹੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ _ ੧੬. ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰਿ ਨ “ਲਗੀ ਨ 
ਹੈ ੮ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ- ੧੭. ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਮਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥ ਨ 

| ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ _ ੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਗਿ 
ਹੈ ੯ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ : ਆਨ ਰਸਾ-ਹੋਰ ਰਸ। ਜੇਤੇ-ਜਿਤਨੇ ਭੀ। 
0 ਰੋਂਦੀ ਹੈ। 

ਰੰ ਸਿ ਅੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਨੂੰ 

00 ਦੂ ਨ ਰਾ ਦਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੀ (ਹੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ)। ਨਿਮਖ- ਝਮਕਣ __ (ਨ 

ਨ ੧੦. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੀ 
ਤੁ 7 ਬਿਸਮਾਦੁ-ਅਸਚਰਜ, ਮਸਤ | 01 ( 

ਨ ਹਨ।੨। 
ਸਾਲ ਭਤੁਸ਼ਟ। ਆਨ-ਹੋਰ। ਕਤਹੁੰ-ਕਿਤੇ ਭੀ। ਨ 

੧੧ ੨ -੩- ਜਣੇ ਕੈਮ ਨਿਰਮਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ੨ 
ਮ ੧੧.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਓਹੀ ਕੈਮ 

-ਜੀਭ। ਮਉਲੀ-ਖਿੜੀ ਹੋਈ। ਪੇਡੇਂ- ਨ 
0 ੨੨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਓਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਰਸੀ ਰੀ ਗਿਲ 

੪ 1 
੨. <% 

ਰਾ 
ਹੈ 

00 

1 ਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਡਾਲ। ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ। ਰਾਤੀ ਰਹ ( 
ਸਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।੩। (ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਦ। ਲਵੈ ਹੀ 

| ਲੀ 
ਅਰਥ - 0 

2 ਕਿ: 

ਹਾ 

ਰੱ $ <੨ ੫੨ 2) 

॥ ਲੇ 
7 

੫੫ = ਦੇ ਖਟ (ਸੰ 

੧ਪ.ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾਂ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰ: ਰੀ ਸਾ 6 ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ ੍ ਗਿਠੇ ਨਦਰ ਹਰੀ ਲਿਦੀ ਪੈਨ ਇਸ 6 ੧੬.ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾਂ (ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ! ਗੱਲ ਮਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲਭ ਲੈੱਦ ਪਿ ਕਹ ਨਮੀ ਸੀ ਬਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੂ 
0 ਹੈ ਪਭ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ! ਤੂੰ ਸੋਚ ” & 

੧੭. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! 
ਸਮਰ ਦਾਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਰਸਾਂ ਮੂ 

ਓਂ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ । ਸਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋੱ 0 

00 
& ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾ ੫ ਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਨ 

0 __ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈ' = ।੮੩। ਆ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨ 

& ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।੪।੧੪ ੨ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਨਲ ਨ ਨ ਲਾ ਆ ` ਵਿਚ ਹਜ਼ਰ ਨੇ ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ ਪੀ ਹੈਦੀ। (ਰੰ ਤਤ ੬0506 ਐਮ, 

੧੧ 
ਨ &. - ਰੋਕ ਹੁ 2 

॥ 
ਦੇ 

_ 

ਵੀ ਪਰ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਣ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ. ਪਰ, ਗੀ ਹੀ ਉਸ ਰਸ ਵਿਚ ਬਿਸਮਾਦ ੧; 

੨. “ਤੈ ਹੀ ਸਰਤਿ ਠੂ ਟਿਕਾਈ 
੪. ਬਸ, ਤੰ ਚੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੇ 

1 

੧ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ 'ਤ ਰੰ ਡਰ ਰਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੰ ਹੋ ਜਾਏਂ ।੧। 
੍ 

0 ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ! ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ- ਹੂ 
ਰੀ ਹੈ 

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸਨਾ ! ਤੂੰ ੨= ਹ 

6$ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨ ਜੋਗ ਹੈ। 
੫. ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਨ੍ 

1 
ਪ॥ ਰਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ( ਰੰ 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਹੈ)। ਮੰ 
0 ਏ ੩੩ ੨ 

ਵਾਲਾ 
ਰੰ 

0 

ਨ ਦੀ ਦੀ ਰੰ 

0 ੧. ਨਖਨ ਬਿਨਾ ਤੀ ਲਥ ॥ ੬. ਜੋ ਵੀ ਰਸਨਾ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਵਰ, 
੨. ਨਿਮਖ ਨ ਵਿ ਤੇਰੀ :੨੬੦੬੯੨੬੬੪੬੦੪੩੦੦੪੬੬੬੦੬੯੦੦੪੨੬੨੦੦੬੬ 

ਤਰ 
੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੯੬੬੯੬੯੬੦੬੦/੬੦੬੯੬੯ਣ੦੨੦੨ ੮੩ (੨੦੬੦੨੦੬੦੦੧੬ ੨੦੨੦੬੦੬੦੨੦੧ 



ਰਿ 
(੨੦੦੨੦੦੬੬੦੨੦੦੨੦੦੬੦੨੦੦੬੦੬੨੬੧੬੨੬੦੬੦੨੬੦ 

ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ 

1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 
: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਜੀਭ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ 

ਮੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
ਮਹ ਉ: ੭. ਹੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ! ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ। 
6 ___ ੮. ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ। 
। ੯. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ 

। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ 
ਹੀ ਸੈਗ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। 
&ਹ ੧੦. ਸਦਾ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ 
੍ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।੨ 
1 ਪ੍ਰ: ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 

ਹੈ ਨ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਕਲਾ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? 
(0 _ਉ:੧੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕਿ ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ! ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧ। 
। ੧੨. ਜੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੇ ਉਤਪਤੀ 
ਨ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਲਯ (ਭਾਵ--ਪੈਦਾਇਸ਼, ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ, 
੍ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਹੱਥ ਹਨ) ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ 
। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
($ ੧੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਥੇ ਉਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। 
|| ੧੪.ਹੇ ਰਸਨਾ! ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ 
ਮਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ।੩। 
& ੧੫. ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ! (ਇਹ ਰਸ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਨੀ ਮਾਣੇਂਗੀ; ਜਿਧਰ-ਜਿਧਰ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏਗੀ), ਫਲਾਂ 

_ਫੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਰਹੀ ਤੇਰੀ 
(੍ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵੇਗੀ। 

੧੬. ਇਸ ਅੰਤਰ-ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਹਰ-ਮੁਖ ਮਿਲਵੇਂ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਰਚੀ 
6 ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੀ ਤੂੰ ਛੱਡੇਂਗੀ ਨਹੀਂ। 
ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ 
ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ- 
। ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ 
ਹਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 
0 ੧੭. ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 
। ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ 

` ਰਸ-ਕਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 
੍ ਉਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ 
1 ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
6 ਉ:੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਰਸ 
0 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ 
(ਲੇ ਹੋਣ।੪੧੫੮੪ 
੧੨੦ 

(੧੦੨) 
ਤਕ: ੭ -- ੭੩੮੭ ਹਕ ਤਕ ਤਕ ਉਪ 7 
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ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਮਹਲਾ ਮਿ ਕਰਿ ੯੧ 
੧੬੦੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੪੦੯੨੦੨੬੦੦੦੦੦੦੧੬ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ॥ 

ਤੇ ਫੇਰ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵਤਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਨਾ 
ਦੱਤ ਗੀ ਇਸਦਾ ਅਜੋਕੇ ਰੜਾਗਈ' ਹੋਲਾ ਦਗਾ ਇਆ ਹੈ 
ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਸਨਾ ਕਿਵੇਂ 
ਅਸਚਰਜ ਰਸ ਵਿਚ ਡੁੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਤੱਕ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮਯਤਾ 

ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ 
ਖਿੜੇ ਬੂਟੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਸਾਵਾਂ-ਸਾਵਾਂ 
ਧਰਤੀ “ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਘਾਹ, ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਖਿੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ 
ਨੂੰ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਨੋ 
ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਚੋਦ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 
ਰਸਤਾ ਵਵਚ ਇਹ ਦੀ ਆ ਜਿਨ ਰਸ ਗਲ ਕੈਦੀ 
ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
. ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਸਾਜੀ ਬਾਰਿ ॥ 
. ਇਸ ਹੀ ਮਧੇ ਬਸਤੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੁ ॥ 
ਕਵਨੁ ਬਾਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਉਹਾ ਵਿਸਾਹੁ ॥੧॥ 

: ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ 

. ਕਵਨ ਸੁ ਜੁਗਤਿ ਜਿਤੁ ਕਰਿ ਭੀਜੈ ॥ 

. ਪਾਇ ਲਗਉ ਤਜਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੈ ॥ 
੧੦. ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਨੁ ਜੋ ਸਉਦਾ ਜੋਰੈ ॥੨॥ 
੧੧. ਮਹਲੁ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ 
੧੨. ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭੀਤਰਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥ 
੧੩. ਤੂੰ ਵਡ ਸਾਹੁ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਿ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
੧੪. ਕਵਨੁ ਸੁ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੈਚਾਰੇ ॥੩॥ 
੧੫. ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

੧੬. ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚੁ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥ 
੧੭. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹਿ ॥ 

'੮"ਜਥ ਨਾਨਕ ਗਰ ਕੇ 'ਗਸਾਜਿ ਨਗ 

ਕੰਤ ਤਕ ਤਕ ਕਲ ੬ ਤਕ ਤਲ ਤਲ ਹਕ ਸਕ ਮਸਤਕ ਤਕ ੭੬੧੭ ਆ ਆ ਆ ਆਂ ਆ ਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲਾ ਲਾ ਲਾਲ ਜਲ ਨ ਅਦਾ ਆ 

੨੨ ਲੀ 

॥ 
(ਨ 
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ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ (੧੦੩) ਨਲ ਮਹਲ ੫-੫ਨਾ ੧੯੧ 

੧੩੦੦੬੬੯੬੬੬੬੦੬੬੯੬੬੦੯੬੦੨੬੦੦੦੦੬੬੯੬੬੦੬੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੯੬੯੨੦੨੦੨੯੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੨੬੦੦੦੨੦੨੦੨੬੧੨੧੬੦ ੨੦੨੦੨੦੨੨੨੫੩ 

0 ਬਾਪਾਰੀ-ਨਾਮ-ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿਸਾਹੁ- ਟਨ ਹਉ 
੍ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਤਬਾਰ । ਕੋ-ਜੇਹੜਾ ਕੋਈ । ਬਿਉਪਾਰੀ-ਵਪਾਰੀ। ਹੀ ਜੀਵ-ਵਣਜਾਰੇ ਹਨ। (4 

$ਆਹਾਰੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਜੁਗਤਿ-ਤਰੀਕਾ। ੧੪. ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਹਰੈ 

(6 ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । ਭੀਜੈ-ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇ ਲਗਉ- ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪੜਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨ 
ਮੀ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਲਗਦਾ ਹਾਂ । ਜੋਰੈ-ਜੋੜ ਦੇਵੇ । ਮਹਲੁ-ਟਿਕਾਣਾ। ਕਿਨ ਦੇਵੇ ।੩। . $ 

ਮਹ ਬਿਧਿ-ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਭੀਤਰਿ-ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ੧੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ, ਖੋਜਦਿਆਂ, ਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ $ 

(6 ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ। ਜਾ ਕੇ-ਜਿਸ ਦੇ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ । ਸੰਚਾਰੇ-'ਕੱਠਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਨ 

0) ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਹੁੰਚਾਵੇ । ਨਿਜ ਘਰੁ-ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ। ___ ੧੬. ਅਮੋਲਕ ਸੱਚਾ ਰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ 
0 ਸਾਹਿ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵੇਸਾਹਿ-ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਹਾਮੀ ਨਾਲ । ਹਲ ਨਾ (0 

ਹੀ ਅਰਥ : ੧੭. ਜਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੋਲ ਦੇਵੇਂ ( ਨਾਲ ਤਾਂ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਲਈ ਰਿ ਸਬ ਨ 
(6 ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ___“' ਦੇ ਦਲ ਮਦ ਗਤ 
ਮਹ ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ-ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨ 

0 ਉ: ੧.ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ (066 
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।੪।੧੬੮੫ 

&$ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਟ : ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਹੂ 
0 ਲਿਗ ਰਗ ਵ ਲਲੀ-ਕ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ, ਢੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 0 

ਹਉ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। _ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੰਨਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨ 
੨. ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
8 ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਿਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਵਾਂੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈ 

(0 ੩. ਇਸੇ ਮਨ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ 
0 ਵਸਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਪਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਵੇਂ' ਹਰ ਕਿਸੇ ਰੈ 
($ ੪. ਪਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਤਬਾਰ _ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਬਾਰੀ 0 

ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜੇਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ _ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਭੇਦ 
ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ।੧। ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਹੂੰ 

ਨ ੫. ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੀ ਨਾਮ- ਨ 

(1 ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, $ 
(4 ੬. ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਕ __ਦਿਖਲਾ ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (8 

0 ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ _ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨ 

( (ਆਹਾਰੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ । ੍ 
ਨ ਨੌਟ : ਅੱਠ ਨੰਬਰ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਥ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤ੍ਰੀ ਹੈ : ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮ 

੮. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਸੈਨ _ਉਹ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏਗਾ ? ਸ਼ਾਹ ਨੂ ਰ੍ 
, 
੬ ਹੋ ਜਾਵੇ ? 

॥ ੭. ਕੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਉ' ਉਹ 
0 ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? 
( ੯. ਮੈਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। 

$ __ ੧੦. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੌਦਾ 
0 ਕਰਾ ਦੇਵੇ ?।੨। 
੧ ੧੧. ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਣਜਾਰਾ ਉਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸੋਂ 
ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ 

ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਪਤ 

ਨ 

ਦਾ ਰਾਜ-ਮਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਅੰਦਰ ਸੱਦਾ ਹੈ ? ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ? ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈਂ 
ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈ 
ਮਨ ਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਨ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 0 
ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਗਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢੂੰਡਦਿਆਂ- ਨੂੰ; 
ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ॥ 
ਦੀ ਸਾਖ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹੂ । ਪਭ 

0) 1, 

੧ __ ੧੨. ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ- ਨੂੰ ਉਹ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਉ 

(8 ਮਾਲਕ “ਮਦਰ ਸਦ ਲਵ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨ 
(0 
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ਸਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੧੦੪) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ $£੧ 
ਆ ੫ ੨੫੩੫੫੦੩੦੩੭੫੩ ੧ << <<, ਦੀ ੭੧੦੦੩ ਰਾ 2੩੩੦੦ << (5੯੦੬6 5੭੨੭੨੦੨੦੦੦੦੨੭੯੭ਵਲ੨੧੨/=੦੨੦੨੧6=੦ਣ੦<੦੨6੨/ਣ੯੯੯ਣ੯ਣ੦੯ਵ੦੦ਣ(੬੯੯੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੩੨ ਡੇ 

ਹੈ 
(1 

ਨਿੱਤ ( 

ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ੪. ਸੋ, ਉਹ ਹਰੀ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਨੰ 
ਮੰ ੧. ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੧ ਹ 

[੨ ਪ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦੀ ਸੋਕ। ੫੯੩੬੫ 0; _੩. ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਨਿ ਵਰਤਨਿ ॥ ਪਿ ਉਨ 
6 ੪. ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ॥੧॥ ਮੀ 
੨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ ? ਹੀ 

੬. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ ! ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਹੋਈ ਟ੍ ੫. ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥ ੬ 6$ 
੨੧੨੬ 0 ੬. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪਏ ਨੂ 
& ੭. ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥ ਸਨ ।ਐਰਹਾਉ। 
0 ੮. ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ॥ 2. ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਤ-ਜਨ & 
0) ੯. ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਲੂ ਨ 00 

੧੦. ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬਿਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥ ਮਾਸਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 0 ਨ, 
ਮਿ 

 %ਅ% ਸਿਘ. 9 024 ਰੇ ੮. ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੈਗ ਨ 0 ੧੧. ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ॥ ਨ ਕਦ ਪਰੀ (4 
1 ੧੨. ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥ ੯. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ 
& ਘ. ਨ ਹੈ (੧੩. ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨ 
੧੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥੩॥ ੧੦. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨੈ 
$ ੧੫. ਸੈਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ।੨ ( 
<<, 
ਤ ਲਅਲ ੧੬. ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥ ੧੧. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਛੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂ 

੧੭. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਹਰ । 
ਮੇ ੧੨. ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋ' ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ੧੮. ਧੁਰਿ ਸੈਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ- ਮੂ ੨੧੨੦੨੦੬੦੬ 

<< 

1 

ਪਦ' ਅਰਥ : ਇਕ ਰੈਗਾ--ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ । ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰ 
ਮ[ ਵਰਤਨਿ-ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ _ਸ਼ੈ। ਤ੍ਰਪਤਿ-ਰੱਜ। ੧੩. ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਤ-ਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ 
ਵੱ [] 99 4 ਹੇ ੫. ੫ ਤੂ ੫ ਇਆ & ਅਖ ੫ ਜੀ) ॥ ਅੰਘਾਵਨੁ-ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ। ਹਰੇ- ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਭੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੂ 
ਪਰ 

ਮੱ 6 ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਚਰਣ ਕਮਲ-ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ। -ਨਿਰਮੋਹ ਭੀ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 
& ਨਿਹਾਰਹਿ--ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਗਿਆਕਾਰ-ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨ 
(0 ਵਾਲੇ । ਬਿਉਹਾਰੀ--ਵਪਾਰੀ । ਹਰਖ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਸੋਗ-ਚਿੰਤਾ। ਮੁਕਤੇ- ੧੪. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨੂੰ 
( ਅਜ਼ਾਦ। ਅਲਿਪਤੁ-ਨਿਰਲੇਪ। ਜੋਗ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।੩। ਰੰ 
0; ਜੁਗਤੇ-ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਵਾਲੇ। ਰਹਤੇ-ਵੱਖਰੇ। ਓਇ-- ਕ੍ਪ.ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ-ਕੀ ਨ 
ਮੂ ਓਹ। ਮਿਤਿ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ। ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ । (8 
ਨ ਅਰਥ : ੧੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਨੂੰਹ 

0 ਪ੍ਰ: ਸ੍ਰੀ ਜੀਉ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਾਲੀ ਹਸ ਜਾ ਗਿਲ (੬ ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ( 
ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਤਾ 
($ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਮਾਤਮਕ ਉੱ ਚਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। 0 
੍ ਰਾਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ _ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਗ ਰੰ 
ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਤੋਂ ਕੀ ਰੇ ਆ ਦਰ ਪਿਚ ਮਸਲ ਬਿ ਭੀ ਉ:੧੭-੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨਾ! ($ 
0 &੍ %੫ ੨ ਦੇ ੨੩ ਨ ੮ 

6 ਉ: ੨. (ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 8) 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਅਨਭਵ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀਉ ! ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨ 

। ਰਿ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ ।੪।੧੭੮੬। 

ਲਿਆ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ___ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂ 
 ____ ਹਰੀ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 

ਪੰਜ ਕ ਲਵ “ਤਕ: ਗੱਤਕਾ ਤਕ 9 ਕ  ਅਕ95ਕ 9ਕ  ਪਕ੨॥੨੯੧੭੨੦੭੨੪੧੦੨੯੧੦੨੪੧੦੨੧੦੨੨੨੨੨੨੨੨੨੨'੨੩੨੩੧੩੬੨੪੪੨੬੯੩੯੨੪੨ ੨੦੯੭੨੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨੩੦੨੩੯੩੬੨੬ ਨ ੨੨੦੨੯੦੦੦੦੦੦੨੦੨੪੬੦੬੦੬੧ ਬਕ 
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0 | ਿਆ ਰੇ, ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆ ਅਬਾਹ ਦੰਜੀ ਗਈਰੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
( ਉਹ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 
1 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਦੇ ਭੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। 

ਮੂ ਉਸੇ ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੂੜੀ ਦੀ ਅੰਤ ਵਿਚ 
| ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

।। ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

6 ੧. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥ 
6; ੨. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੈਗਿ ਹੀਤੁ ॥ 
੩. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ 
0 _੪. ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 
੫. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ 

੬. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
2੭. ਜਿਉਂ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥ 

6 ੮. ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ ॥ 
6 ੯. ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥ 
ਨ ੧੦. ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥ 
(; ੧੧. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥ 
0 ੧੨. ਰੈਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੁ ॥ 
। ੧੩. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੈਗਿ ਰਚੀਆ ॥ 
੧੪. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥ 
0& ੧੫. ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥ 
6 ੧੬. ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
0 ੧੭. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ੜਿਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥ 

੧੮. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥ 

ਨ ਪਦ ਅਰਥ : ਸਖਾ-ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਨਾਲ 
0 ਰਹੇ। ਹੀਤੁ-ਹਿਤ, ਪਿਆਰ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਗਹਣਾ-ਜ਼ੇਵਰ, 
ਨ ਆਤਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ। ਲਾਲਨ-ਲਾਡਲਾ, 

$ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਨ-ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਨਵ ਨਿਧਿ-ਨੌਂ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ । ਭੰਡਾਰੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਰਚੀਆ--ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕੀਆ- 
% ਸਹਾਰਾ। ਮਰਮੁ-ਭੇਦ। ਟੇਕ-ਆਸਰਾ। ਬਸਨਾ-ਵਸਦਾ ਹੈ। 
ਨ ਖਾਨ-ਅਮੀਰ, ਸਰਦਾਰ। ਰਗ ਰਸਾ-ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਦਾ ਦਾਤਾ। 

0 - #ਆੱਰੱਥੋ : 

ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪ 
ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ 

੍ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ? 
|; ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਇਸ 
( ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ 
0 ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ 
ਨ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ'। 
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1 

੨. ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ', ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਿਤ ਹੈ, ਨ 

ਪਿਆਰ ਹੈ। 1 
੩. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ'। ਨੂ 
੪. ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਨਿਮਖ ਭਰ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਨ 

ਹੁੰਦਾ ।੧। 1 

੫-੬. ਹੇ ਪਰਭੂ ! ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਨੂ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ'। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂ 
ਹੈਂ।੧ਰਹਾਉ। & 

੭. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ', ਤਿਵੇਂ' ਮੈਂ ਨ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। । 

੮. ਮੈਂ ਓਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਨ 
੯. ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਸੇਬਾ ਨੂੰ 

ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ( 
2 ੧੦. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਭਉ ਕਰਨ ਨ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।੨। 0 
੧੧. ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਹੀ ਨਿੱਧਾਂ ਹੈ'। ਤੂੰਹੀ ਨ 

ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ'। 0 
੧੨. ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗ ਰਸ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 

ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ'। 
੧੩. ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੈ', ਮੇਰੀ ਸੁਰਤਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 

ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀ 
੧੪. ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ।੩। 
੧੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨ 

ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। (1 
੧੬.ਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ 

ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 1 

ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਨ 
੧੭. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ 
੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨ 

ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪।੧੮੮% ਨ 
ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 
ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਿਸਥਾਰ ॥ (0 
੨. ਬਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ ੍ 
੩. ਬਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ॥ ਹੀ 
੪. ਮੂਲੁ ਬਿਆਧੀ ਬਿਆਪਸਿ ਲੋਭਾ ॥੧॥ ਪਿ 
੫. ਮਾਇਆ ਬਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥ ॥ 
੬. ਅਉ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੧੦੬) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਧਨਾ 5੨ 
(੯੨੯੭੩ ੪੧੩ “੭੩੩੩੮ ੭੭੩੨(੧੭੩ ੪੧੭੩੩" “੨੨੨੨੨੨੨੨੭੦੪ ੯੨੨੯੩੯੩੯੨੬੨>੨੪੯੩%੩ <੨੩੪੩<੩<੩ ਦੀ ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਦੀ ਦਿ (9੨੧੬੦੦੧੨੦੨6੨੦੦6੨੯੬੯ਣ6=6੨੯=6ਣ੦=੯ਟ੯=੦=੦ਟ6ਣ੯੬੦੬6੦੯੦੦੬੦੬੦ਣ੦੬੯੬੦੬੦ਟ੯੬6ਟ੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦6੯੬੦੬੦=੦੦੦੬੦=੦=੦੦ਟ੯੦੦੨੦ਟ੦੨੦੬% ਮ = 

॥ ॥( ਰਜ $ ੭. ਬਿਆਪਤ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ ਉ: ੬. ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਨ 
! ੮. ਬਿਆਪਤ ਪੁੜ੍ਹ ਕਲਤ੍ਹ ਸੈਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੧ਰਹਾਉ। 0 ਸੰ ਰੰ ਤੀ 2 ਹੱ 

0 ੯. ਬਿਆਪਤ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥ ਤੂ ਰਿ ਤਬ 
ਨ << ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ 6 

ਹੂ ੧੦. ਬਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
! ਡਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂ 

੧੨. ਬਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੈਗਾ ॥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿ 
ਹੀ ੧੩. ਬਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥ ੮. (ਅਤੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ 
ਮੂ ੧੪. ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ॥੩॥ ਨੀ ਰੀ ਹਰ 

੯. ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੌੜ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ # ਨੂ ੧੫. ਬਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥ ਲੀ ਵਿ 
$ ੧੬. ਬਿਆਪਤਿ ਗਿਰਸਤ ਬਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥ (ਬਸਨਾ) ਕਪਨ ਆਇ ਗਕੂਮ ਦੀ ਹੋਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 
0 ੧੦. (ਅਤੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਪ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਮਸਤੀ 0 
। ੧੭. ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥ ਵਿ 'ਸਦਾਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੩। ਹੀ 
0 ੧੮. ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰੋਗ ਰਾਤ ॥੪॥ ੧੧.ਫਿਰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ (ਜਿਸ $ 
0 ੧੯. ਸੈਤਨ ਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਪਾਸ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨ 
0 ਨੇ ਅ ਟ & ੨੦. ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇ॥ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ । ਰੰ 

੨੧. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਧੂਰਿ ਸੈਤ ਪਾਈ ॥ ਨ ਤਤ 
() ਨ । | ੨੨. ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥ ੧੩. ਇਹ ਵਿਆਪਦੀ ਚੈ--ਮਹੱਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰਾਂ 
ਉਹ ਪਦਾ ਅਰਥ - ਬਿਆਪਤ-ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ। (ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ)। ਹੀ 

ਇੰ ਵਾਪਰਨਾ, ਵਿਆਪਣਾ। ਬਿਆਧੀ--ਵਿਕਾਰ। ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ- ੧੪. ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ (ਕਾਮ, ਕੋੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ) ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ 
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਹੈਬੁਧਿ-ਹਉਮੈ। ਮਾਤਾ--ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।੩। । 

ਮਸਤ । ਕਲਤੜ੍-ਇਸਤਰੀ। ਹਸਤਿ-ਹਾਥੀ। ਬਸਤਾ-ਬਸਤ੍ਰ, ੧੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੰ 
0 ਕੱਪੜੇ। ਮਦ-ਨਸ਼ਾ। ਰੈਗਾ-ਅਮੀਰ। ਰੰਕ-ਕੌਗਾਲ। ਸੰਗਾ- ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ੍ ਹੀ 

ਟੋਲਾ, ਮੰਡਲੀ। ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ--ਕਰਮ-ਕਾਂਡ । ਜਾਤਿ-ਜਾਤਿ ੧੬. ਇਹ ਗਿ੍ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ (ਉਦਾਸਾ) (ਹੀ 
0! ਅਭਿਮਾਨ। ਮਾਇ-ਮਾਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। 

੨ 0 ( ਅਰਥ : ੧੭. ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ-ਵਿਹਾਰ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੂੰ 
ਨ ਰੀ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ-ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। _ ਨੂੰ 

0 ਮ ੯ ਵੀਰ. ੩ ਮਾਇਅ ਪ੍ਰਥਲਤਾ ਸੁਣਾਓ : __ਕਿਉਂ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ! ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨੂੰ; 
ਹੀ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤਾੱਕੋ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ 3 ਭੀਹੈ? __ ( 

ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਮੀ ਊ, ੧੮. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ 
( ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ।੪। ਨੂੰ 
ਮੰ ੨. ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ __ ਮੂ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ।$ 
ਮਹ ਨੂੰ ਭੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ? ੍ 
 __ ੨. ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨਾਂ _ਉ:੧੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਕਟ ] 

ਨੂੰ ਭੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੀ 
ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੨੦. ਫਿਰ ਦੱਸੋ ! ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ? $ 
0 ੪. ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਭ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ। ਰੰ 
1 ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।੧। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 8 
0 ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚੀ ਮਾਇਆ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ? 0 
0 ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉ:੨੧. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਮੂ 

ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਉਹ ਸੈਤ-ਜਨ ਭੀ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨ 
1 ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ੨੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂ 

ਕਲ. 4. ੨੩੨ <<. (੧੨੨੧੨ 9੨੧%੨%੭੨੦੦੨੧੦੩੪੦੨੦੨੯੨%੨੩੯%੨੦੩੯੦੬੦੨੦੨੨੩੨੪੦੨੦੦੨੪੦੨੩੨੨/੨੨੯੦੨੨੦੨੨੨੨੨/੪੩/੪੩/੨੩/੨੨੨੩"੨੨੨੩/੬ ੨4. 4 ੩ ਲਾ ੯੨੦੬੦੬੦੯੬੦੬੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੨੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦੨੦੦੦ <੪੨੦੨੨੦੨੪੪੬ ਰਾ ਦਾ ਲੇ ੬੦੬੦੦੦੦੦2੦ਟ੦ਣ੦ਟ੦ਟ੦੬੭ 



<, ੧, ੬੨ ਆ 

ਗਾਉੜਾਂ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੧੯5 
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0) 

ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 
0) 

0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦੀ ।੫।੧੯।੮੮। 

ਨ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅੰਕਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋ 
ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 

ਰ੍ । ਉਹ ਸੈਤ-ਜਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 

$ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਹੈ 

(0 ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
6 ੧. ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰ ॥ 

ਦਾ 
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0 _ ੨. ਸ੍ਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣਿ ਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 
0 ੩. ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭਿ ਮੀਠੈ ਸਾਦਿ ॥ 
੪. ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥੧॥ 
(੫. ਇਸੁ ਗਿਰਿਰ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ 
ਹੀ ੬. ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 ੭. ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥ 
&; ੮. ਗਿਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਤੀ॥ 
0 ੯. ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥ 

੧੦. ਸੂਨੇ ਨਗਰਿ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥ 
੧੧. ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥ 
੧੨. ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥ 
੧੩. ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥ 
੧੪. ਸਾਧਸੈਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ ॥੩॥ 
੧੫. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣਿ ॥ 
੧੬. ਸੈਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥ 
੧੭. ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗਿ ॥ 
੧੮. ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੈਗਿ ॥੪॥ 
੧੯. ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥ 
੨੦. ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ॥੨੦॥੮੯ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਨੈਨਹੁ-ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ, 
ਨਿਗਾਹ । ਸੁਵਣ-ਕੰਨ । ਸੁਣਿ-ਸੁਣ ਕੇ । ਰਸਨਾ--ਜੀਭ । ਲੋਭਿ- 
ਲੋਭ ਵਿਚ। ਸਾਦਿ-ਸੁਆਦ ਵਿਚ। ਬਿਸਮਾਦਿ-ਅਸਚਰਜ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਚ। ਗਿ੍੍ਹ ਮਹਿ-ਸਰੀਰ-ਘਰ ਵਿਚ। ਕੋਈ-ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ । ਸਾਬਤੁ-ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ । ਵਸਤੁ--ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਪੂੰਜੀ। ਲਹੈ-ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੇਲੀ-ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ। 
ਮਾਤੀ-ਮਸਤ। ਜਾਤੀ--ਜਾਣੀ, ਸਮਝੀ। ਮੁਸਨਹਾਰ-ਠਗਣ 

& ਵਾਲੇ। ਬਟਵਾਰੇ-ਡਾਕੁ । ਸਨੇ ਨਗਰਿ-ਸੁੰਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ । ਪਰੇ- 

(ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪਏ। ਤੇ-ਤੋਂ । ਰਾਖੈ-ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ। ਦਰਬਿ-- 
0 ਧਨ ਨਾਲ। ਓਇ-ਉਹ। ਵਸਿ-ਕਾਬੂ ਵਿਚ । ਸਾਰਿੰਗ-ਧਨੁੱਖ । 
ਮਹ ਪਾਣਿ-ਹੱਥ, (ਹੇ ਧਨੁਸ਼ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ !)। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਪੂੰਜੀ- 
ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ। ਰੈਗਿ-ਪੇਰੇਮ ਵਿਚ। 

, ਰਾ, 
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4#ਰਲੋ : 

ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ, ਧਾੜਵੀ ਕਿਸ ਲਈ 

ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ 

ਪਏ ਹਨ । 

ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਉ । 
੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ 
ਗਾਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

੨. ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਸੌ 
ਗਏ ਹਨ । 

੩. ਇਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੪. ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਇਹ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ।੧ 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਕੋਈ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ? 

ਉ: ੫. ਹਾਂ, ਇਕੋ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ-ਘਰ 
ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ । 

੬. ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 

ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 
੭. ਪਰ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਗਿਆਨ- 

ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ 
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

੮. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ । 

੯. ਉਧਰ ਪੰਜੇ ਲੁਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ, ਜੋ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ 
ਭੀ ਹਨ । 

੧੦. ਇਹ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਨੂੰ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਵਾ ਪਿਆ ਵੇਖ 

ਕੇ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਦੇ ਹਨ ।੨। 
ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ. ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ--ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਮਿੱਤਰ, ਭਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ-ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ? 

ਉ:੧੧. ਨਹੀਂ, ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਨਿਰਦਈ ਡਾਕੂਆਂ 
ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪਿਉ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

੧੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਭਾਈ । 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਚਤਰ ਜਾਂ 

ਧਨੀ ਬੈਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ 

੪ ਨ, ਰਾ, ਰਾ, ੫, ੧੯੦੪੨੪੨੪੩= ੨੨੦੨ 

ਵੱਡ 
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। ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂ (ਕਰਮਾ ਕਰ: ਉਜ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਅਗ । 
(6 ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਨੂ 
੧) ਉ:੧੩. ਨਹੀਂ, ਐ ਭੋਲਿਓ ! ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ _ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂ 
੍ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚਣ ਨਾਲ ਭੀ ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ _ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕਦਾ। ਨ 

ਰੁਕਦੇ। ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
0$ ਮੂ: = ੨ ਰ੍ ਰਮ ਮਾ 0 
ਮੀ ਨਾ ਸਿ ਭਾਵਾਂ ਜੀ ਵਸਿ ਦਇਨ ਬਣਨਾ ਨੀਤ ੧. ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥ 

6 ਉ:੧੪. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ __2- ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥ 0 
ਸੱ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ __੩. ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ __ ੪. ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥ ॥ 

ਚ ਵੀ ” ੧) 
ਹੈ ਇਆ ਆ ੫. ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥ 0 
(6 ਪੰ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ 1 ੬. ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਨਿਬਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਹ 

ਉ:੧੫.ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ੭ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ॥ 1 

ਰੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨ 
ਦਰ ੮. ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਰੰ 

0 ੧੬.ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, __੯- ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥ ੍ 
ਮਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ। ___ ੧੦. ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਨੀ ॥੨॥ ੍ 
| _ ੧੭. (ਅਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੧੧. ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ ਮਹ 
ਰੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। _ ੫੨ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥ ਸੰ 
1 ਕੱ ੪ ਹੋ ਦੇ 1 
। ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਵਕ ੧੩. ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸਕੇ ਹਰੇ ॥ ਨ 
ਰੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਲੇ ਤਰੇ ਰੰ 
(| ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ _ 8: ਜਿਸ ਨੀ ॥੩॥ ਰੰ 
0 ਸਕਦਾ ਹੈ ।੪। ੧੫. ਸਤ ਸਭਾ ਕਢ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਨ 

ਪਰ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? __ ੧੬. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ 1 
ਨ ਉ:੧੯.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਸਿੱਧਾਂਤਕ _ ੧੭. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਮਹ 

|; ਗੈੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਾ ਉਹੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ੧੮. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥ $ 
੨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁਦਢਾ ਹੰ। ਲਾ ਟ ਹਾ (( 

(6 ੨੦. ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਧਨ-ਮਾਲ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ-ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ। ਨ 
(0 ਦੀ ਰਾਸ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੧। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ।੨੦੮੯ _ਤਾਹਰਿ-ਆਕੀ। ਪਾਹਿ-ਪਾਸ। ਦੇਇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੈਗਾ। ਦੇਹਿ ਨ 
0 ਸਿ ਨਿਬਾਹਿ-ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਆਪਿਤ-ਵਿਆਪਕ। ਧਨੀ- ਨੂੰ 

ਸਿ ਰਨ ਰਿ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ । ਸੂਕੇ-ਨਿਰਦਈ।, ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਦਿਲ । ਹਰੇ-ਨਰਮ ਦਿਲ। ਨੂੰ 
ਉ ਆਯੂ ਬੇ-ਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਉ ਨ ਰਹ 
ਹਉ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਗਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਆਸਾਂ, ਨੀ ਰਾ 
&) ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਠੱਗ ਅਰਥ : ਹ 

0 ਰਾਹ-ਮਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ । ਨ 
ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਗਾਫ਼ਲੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, 
0 ਸੁਆਸਾਂ ਰੂਪ ਧਨ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੁਆਸ ਅਜਾਈ' ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕੋਂ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਭੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 0 
ਹੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨ 
(0 ਜੋ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ੨. ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੀ 
ਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ੩. ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨ 

। ਉਪ ਕੀ ਆ ਚ ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿ 
0 ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਧੂ ੪. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਕੋਈ ਭੀ ਜੀਵ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੂ 
|! ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਕਦਾ।੧। ਹਉ 
10 & ਹੇ । ਜੇ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। _ ਪ੍ਰ: ਰਿ ਬਿਸ 
(੨੦੬੦੬੦੬੯੬੦੦੬੪੬੯੬੯੪੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੬੯੦੦੦੯੨੦੦੬੯੬੦੦੦੨੦੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੬੦੦੦੧੦੦੨੦੦੧੨੦੧੨੧੬੩੮ 



ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ (੧੦੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧= 
(9੨੦੨੪੨੦੬੬੯੬੨੦੦੦੨੬੦੬੬੦੨੬੨੬੦੦੬੬੯੨੬੯੬੬੦੬੦੧੬੯੨੨੬੨੦੯੨੦੧੨੨੧੬੦੬੧੮੨੦੨੨੨੦੦੨੨੦੨੦=੦੨੨੦੨੨੦੨੧੨੦੨੦੨੬੦੨੦ ੨੧੨੧੬ 

ਹੂ ਅਟਕਾਅ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ _੧੦. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੈਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥ 
। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ੍ ੧੧. ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥ ਹਰ 
0) ਉ: ੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਅਟਕਾਅ ਪਵੇ ੫੨. ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥ (8 
ਨ । ੜੇ ਬੇ ਖੋ ੪%% 004 ਮੂ 

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਥੋਂ। ੧੩. ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥ 
੧ ੬. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਿਬਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸੀ 0੧ 
( ਕਰ ਕਿ ੬ ੧੪. ਸਾਧਾ ਮਹਿ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦੁ ॥੩॥ (8 ਹਿਹ ਦੇਵੇਗਾ । ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ-ਮਨੌਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਰਿ ਮਹ 

(ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।੧। ਨ ਕਿਰਪ ਨਿਧਿ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵਉ ॥ ਨ 
ਨੂ ੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ੧੬. ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥ ਹਰ 
ਰੱ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। _੧੭. ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ॥ ਹੈ 
(6 ੮. ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ੧੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥ 2 
ਪਦ ਅਤ 0 ਏ=- 0 

ਮੂ ਗੀ ਮਿਲਿਆਂ। ਜਾ-ਜਦੋਂ। ਮਜਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ- ਨੂ 
_੧੦.ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹਰ ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।੨/ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ । ਬੈਠਣ ਪਾਵਉ-ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈ 

ਲੂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੌਗਾ ? ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ। 
(੧ ਉਂ: ੧੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨ । 

(0 ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ... ਰੀ (06 _ ਹਰ 
ਇੰ ੧੨. ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। __£ ਨ 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਤ ਰੀ 
ਮਰ ੧ ੧ ਕੋਈ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਰੰ 
ਹਰ ੧੩.ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਰਦਈ ਮਨੁੱਖ ਉਚ (੬੬੬ ਵੀ 2 ਰੰ 

ਨ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰ - ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ 

ਨ ੧੪. ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 0 

ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੀਰ ਕੀ 
6 << =#& । ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ । । ਵਿਚੋਂ' ਡੁੱਬਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾ ਜੀ ਨ ਕਰਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿ 

ਪ੍ਰ: _ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ੨. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਤਾ 

0 ਉ:੧੫. ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿ (0 
0 5 ਨੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। 2 

ਰੋ ਰਿ ੩. ਹੁਣ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ੧੧ __ ੧੬. ਜਿਥੋਂ ਹਰਿ-ਹਰਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ -ਝ ਵੱ ? ਹੱ 
ਨ ੬ <. ਹਦ ੨. ਪਾਲੇ <੩. 2 

ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਡੋਲਦਾ ਪੂ; 
ਇਉ ੧੭.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਹਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। _ ਰਹ ਹੀ 

ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ-- ਪਿ ਹਉ 
(6 ੧੮.ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦ ਰਾ । ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ 
॥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।੪੨੧੯੦। ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।। ( 
ਹੀ ਰਤ ੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਨੂੰ 

ਨ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਉਹ 
੧. ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ਰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸਤਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਦਿੱਸਿਆ। ਨ 

0 ੨. ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ੬. ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਉ 
॥ ੩. ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥ ਹੋ ਗਏ, (ਭਾਵ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਛਿਨ-ਛਿਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨ 

1 1 ਚ ਦਿ ਯੇ % 

0 ੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥੧॥ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਹ 
੫. ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਹਿ ਰਾਤੇ ॥ ਉਸ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆਂ ਸਤਯ ਹੋ ਦਿਸ ਆਇਆ) ।੧।ਰਹਾਉ। 0 

ਨ ਸੀਤਲ ਸਾੜ ਵੇ ਰਾ ਰਹਾਈ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? ਨ 
& ੬. ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ £ 
ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਜ ਉ: ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ 

ਹੀ 2, ਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁ ॥ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ $ 

। ੮. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੈਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 8 
0 € ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0੧ 

੮੨੯੬੧ 

. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ॥ 
<< << ਦੂ << ੯, 5 ਦਿ 4, 

(6. ੩੨੭੦ ੨੨੩4 5 55455-44੨੩5 4, 4. ]4 “2 4. ਕਲ. 4 ਰਲ ੩ ਅਲ, ੩544. ੩54. 54੩ 4. ੨ 4੫,੬44, 44, 4. ੩5 44 4. 4. 5, 4. 44,444 0 ਹਕ “<< ਤਕ ਕਤਲ -<-ਤਕ ਕਾ ਤਕ << 2 <੭ 
੧ ਨਲਵਾ ਲਣ ਣਾ ੨੭੨੭੨੨੧੨੨੦੨੦੨੧੭੦੭੦੭੭੨੭੭ ੭ ਨ ਆ ਆ ਅਣ ਜਾ ੨ 9 

9 

0 (੩ 
ਵਾ 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੧੧੦) 
(੧੦੨੯੨੨੭੦੨੭੦੨"੨੨੨ ੨੨੦ ਪਰ ੨ ੨੨੨੨੨ ਵੇ ਨ, 6੬ (੩੦੨੨੦੨੬੦੨੦੦੨੦੦੨੦੬੦੬੦੨੬੦੨੦੦੬੦੬੦੬੪੦੬੦੦੬੬੬੦੦੬੬੬੨੦੦ 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਧੰਨਾ $£= 
੨੭ ੧੨੦੬੧ ਦਿ ਦਿ ਦਿ ੨ ਵਾ 

<< ਵਵ੦ਣ0ਵ0ਣ੦ਵ6=੦=6=6=6ਣ੦ਵ6ਣ6ਣ੦ਣ6ਣ੦=6=6੨ 

ਹੈ ੮ ਉਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ੧੪. ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ ਹੀ 
( ੯. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ੍ । 0) 
(0 ੧੦. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਰੀ 6 ਮਦ ਮਹ 
0 ਦੇ ਮੋਹ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨। ਵਾ ਕਉ ਹੋ ਲ 
ਹੂ ੧੧. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਹਨ। _””' ਹੱਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਫੈ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 
| __ ੧੨. ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ੧੮. ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥ । 
ਹੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕੇਵਲ-ਸਿਰਫ਼। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੰਤੁ- ਨੂੰ 
(6 ੧੩. ਜੇ ਸਾਧੂ ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। _ਮੰਤਰ। ਤਜਿ-ਛੱਡ ਕੇ। ਦੁਸਟ-ਭੈੜੀ। ਬਿਗਾਨੀ-ਬੇ-ਸਮਝੀ 8 
($ __ ੧੪. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿਚ _ਵਾਲੀ। ਕਾਨੀ-ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਰਖਿ ਲੋਇ- ਨੈ 
॥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੩। ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਖੇ-ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ-ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਮੈ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਿਵੇਂ ਪਾ __ਪਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣ। ਗੁਣਤਾਸੁ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ। ਨੂ 
6 ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? ਪੁਨੀਤ-ਪਵਿੱਤਰ। ਹੋਹੁਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਘਾਲ-ਮਿਹਨਤ। ਨ 
0) ਉ: ੧੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਿਪਾਲੂ _ਮੁਰਨ-ਸਫਲ। ( 

ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। __ ਰ੍ ( 
6੧੬. ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁ ਇੱ ਸਿ ਰ੍ ( 

| ਪੁ: _ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ (0 
$ ਉ:੧੭.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ? ... ਨ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ _ਉਂ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

(੧੮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ _ ਪੈ _ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 
( ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਜਪਿਆ ਹੈ ? (1 
। ਹੈ।੪੨੨੯੧॥ ਉ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ 

ਹੈ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ-ਮੰਤਰ ਬਸ਼ਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
6 ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰ 
|! ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਆਦਿ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ, _ ਪੈ: ਇਸ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? 0 
ਨੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ _ਉਂ: ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ 0 
ਨੂ! ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ $ 
॥ ਹੋ ਗਏ। ਨ 
ਨ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਮੀ ੪. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨ 

੧. ਸਾਧਸੈਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੋ।੧। ਮੂ 

੨. ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ॥ ਪ੍ਰ: _ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ, ਨ 
ਤੀ, ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ? 

੪. ਆਠ ਪਹਰ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਪੈਰ ॥੧॥ 'ਉ: ੫. ਵੱਡਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨ 
0 ੫. ਅਬ ਮਤਿ ਬਿਨਸੀ ਦੁਸਟ ਬਿਗਾਨੀ ॥ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੈੜੀ ਤੇ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਨ 
0 _੬. ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਓਪਰਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੂੰ 
6੭. ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ ॥ ਲਈ ਹੀ ਬਿਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ 
੮. ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਖਿ ਲੇਇ ਨਿਦਾਨ ॥ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ 
| ੯. ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ ।ਕਹਲੀ ਪੁਜ ਲੀ 
। ਇਕ ਰਵੀ ਜਾਨ ਰਹੇ ਕਤ ਰਸ ਉ: ੬. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਨ 

ਨ ਚਲ ਸਜ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ) $ 
0 ਤੀ ਰੂ ਸਭੁ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀ ਨ 

੧੨. ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਪਿ॥ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ।$ 
0; ੧੩. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਫਲ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਨ 
੬ ੧੬੦੬੪੬੯੨੦੬੯੨੯੬੦੬੦੦੦੬੯੬੯੨੦੬੩੯੬੯੬6੬੯੦੦੦੬੦੬6੬੦੬੦੨੦੦੯੬੯੬੯੬੦੬੦੬੯੬੦੬੯੨੯੬੯੬੬੪੬੯੬੦2੯੬੦੬੦੬੦੯੬੦੬੦੦੦੬੨੯੦੯੦੦੬੯੬੯੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੩੭ 

੧ 

ਮਾ 



ਸਿਧਾਲਰਾ ਸਜ ਨਾਂ ਰਹ ਜਿਗ ਨਹਿਰੀ 
(2੨੬੦੬ ੧੨੦੦੧੬੦੦੦੬੧੬੦੦੦੦੧੦੨੦੧ਣ੦੨੦੬ਣ ੧2੦੨੦੦੦੬੦੩੦੬੦੦੦੦੦੬੯੦੧ 
) 
੬ 

ਨੀ ਭਰਮ ਨਮਕ 

ਰੰ ਸਾਡੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਦਾ 
0 ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ? 
੩ 
ਆ 

ਹਉ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
॥ ਗਿਆ ਹੈ। 

(0 ੮. ਇਹ ਨਾਮ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ 

ਹੀ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਭਾਵ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ । 

1 ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖ, 

ਦਰਦ, ਡਰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। 

੧੦. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਨਾਮ 
6 ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ (ਆਵਣ ਜਾਣ) ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਵੀ 
(0 ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਜ ਰੱਖੇਗਾ ।੨। 

ਪ੍ਰ: ਬਾਬਾ ਜੀ! ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ 
ਰੰ 
ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ! ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ? 
2 ਉ:੧੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

0 ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਆਪੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਹੂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਦਾ ਅੰਗ- 
ਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। 

ਹਉ ੧੨.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਓਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। 
6 ੧੩. ਜਦ ਇਉਂ' ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 

ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ 

॥ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
0 _੧੪.ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਇਕੋ 
0 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ 
0 ਹੋਏ ਦਿਸ ਪਏ ਹਨ।੩। 

੧੫. ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ 

4 ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। 

( ੧੬. ਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ 

ਹਉ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ । 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 

੍ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੇਹਨਤ ਸਫਲ 
0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਮੂ ਉ:੧੭-੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਿਸ 
ਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
। ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੇਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੪।੨੩।੯੨। 
੧8; 

0) ਭਾਫਾਰਲ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਮਹ ਅਸਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
(0044 ਆ 
& ਨਿਰੈਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਰੰ ਮਿ 

੨ ੨੨੨” 
1 ਦਾ ਜਰ 4 

੧੦੧੦੨ 4 

<< 
੧੧੨੦੦ 
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(੧੧੧) 

ਉ: ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ - 

ਗਉਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ਨਾ ੧੯੩- ੯8 
ਵਿ ੨੪੩੩ 

ਰਣ ਣਾ ਲਾ ਰਤਾ ਰਾ ਨਾ ਰਤਾ ਤਾ ਲਾਂ ਕਾਲਾ ਪਖ ਕਦ ਕਦ ੧੧੦੧੧੦੧੨੧੦੨੦੨੦੦੦੦ਟ੦੦੧੦੬੦ਟ੦ਣ੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੧੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦ਣ6ਣ6ਣ੦ਣ6=੦ਣ੦=੦ਣ੦= ੧੧੩ 
00 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ । 
੧. ਬੈਧਨ ਤੋੜਿ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥ ਰਸ 
੨. ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਰੈ ਸਾਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਨ 
੩. ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ 0 
੪. ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਮਹ 
੫. ਸੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ਮਹ 
੬. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੈਗਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੂੰ 
੭. ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ॥ _ 
੮. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥ ਹੀ 
੯. ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੨॥ । 
੧੧. ਜਨ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ ( 
੧੨. ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨ 
੧੩. ਏਕਾ ਲਿਵ ਏਕੋ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥ ਰ 
੧੪. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੩॥ ਮਹ 
੧੫. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ । 
੧੬. ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥ ਹਉ 
੧੭. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਹੀ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥ ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ-ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। ਮੂ 
ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਟੇਕ--ਆਸਰਾ। ਗੋਪਾਲ-ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ । ਲਿਵ-ਲਗਨ। ਭਾਉ--ਪਿਆਰ। ਸਿਉ--ਨਾਲ। ਕਰਣੀ- $ 
ਆਚਰਣ। ਰੀਤਿ-ਮਰਯਾਦਾ। ਅਪਰ-ਜਿਸ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂ 
ਨਹੀਂ । ਅਪਾਰ-ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਬੇਅੰਤ । ਨਰ 

ਅਰਲ 0 

ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਨੂ 
ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ? ਨ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨ 
ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। । 

੨. ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਨੂ 

੩. ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂ 
ਬਸਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਨ 

੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ।੧। ਨ 
ਪ੍ਰ: ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਨ 
ਉ: ੫. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਉਹ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹਮ 

ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ । ਨ 
੬. ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। (0 

5੨422/22%੪੨੪੨੦੦੨੦੦੬੦੨੦੨੯੨੬੦੬੯੬੬੦੬੦੦੦੨੨% 



ਲਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿੜ ਜਾ (੧੧੨) ਗਉਂੜਾਂ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧8 
ਨੂੰਟਣਣਫ ੦੨੬੯੬੪੯੬੦੦੬੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੪੬੦੬੦੦੦੯੬੦੬6੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੩੦੬੪=੦ ੨੨੨੬੧ 

& ੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ __ ੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਮੀ 
ਵਿ ੫. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਮੂ 

| ___ ੮. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ) ੬. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 
ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਤ ੧ ॥ ੍ 

ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ਹਰ ਦੀ ਨ 
6 ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ __$- ਜੀਅ ਹਲ ਜਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ (1 

ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਿਟ __ ੯. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ॥ । 
ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੦. ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥ ਰਸ 

0 44044 414406--- 00 ਦੀ ੧੧. ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ॥ । 
। ਦਾਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ।੨। 0 ਰੰ ਪਤ ੧੨. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ ਰੀ 
(੧੧. ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲ ੬ ੬੬੬ ਉਰ ॥ 0 
ਰੰ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। " 
ਹਹ __ ੧੨.ਹੁਣ ਇਕ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ _ ੧8. ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥ ਮੀ 
( ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੫. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ । 
ਉਹ __ ੧੩. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ ੧੬. ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ ॥ ਨੀ 
( ਦੀ ਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੋ ਦਾ ਹੀ ੧੭, ਜੀਅ ਜੈਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ੍ 
੍ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ੧੮. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥ _ ਮੈ 
ਨੰ __ ੧੪. ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ (ਰੰ 
ਮਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। ਪਟਾ ਅਰਥ : ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ-ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ । ੍ 
0 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੁਖ _ਭਉਂ-ਡਰ। ਬਿਆਪੈ--ਲਗਦਾ। ਮੰਤਾ-ਉਪਦੇਸ਼। ਨਿਧਾਨੁ- ॥ 
6 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਮਾਨੁ-ਆਦਰ, ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸੋਭਾ । ਬਿਰਥੀ-- ਲੂ 

੍ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਭੀ ਕੋਈ _ ਵਿਅਰਥ, ਨਿਸਫਲ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ--ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ! ਊ 

[ ਉ:੧੫ ੬ [ਜਿ ਰ੍ ਤਾ ਨ - : __ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰਨਾ ਨੂੰ 
0 __੧੬.ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਨ ਹੈ ਜਰ ਹੈ? ਨ (0 

ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਨ ਕੰ 0 
ਮਹ ਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੈ। ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂ 
ਰੇ ਰੱ ਰਿ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ' ਸੁਖਾਲਾ ਨੂੰ 
੬੧ ੧੭. ਜਦੋਂ ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਿ 
ਨ ਦਾਂ 'ਹੜੇਰਾਂ ਹੀ ਤੈਟਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ 

੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਅਪਰ 6 ਰਿ । 
ਅਪਾਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਸ ਅਉ ਰੀ ਕਰਮਾਂ ਮੂ 

( ਹੈ।੪੨੪।੯੩। ਮਿ ਹੋਵੈ। _ ਰਤ 0 
ਹੁ ਘ, ਦੋ] ੪ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ,% ਲੂ ੧ 

(6 ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰਿ ਮੀ 
0 ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ? ਰੱ 
11 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਖਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਨਕ ਸਣ 
1 ਉ: ੩. ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਖ, ਰੋਗ, ਨੂੰ 
0 ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 
| ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿ ਦੀ ਮਰ ਸਦ ਘ ਸੀ 
| ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰ ਕਰਦ ਹਦ, ਹਦਚ "ਨਲ 09 ਸਾਦਿਲ, ਜਕਰੀਬਿ 
ਇੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਭੀ ਤਲੀ 
। ।੧। ( 
ਰਿ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੫. ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂਰ 
ਲੱ ੧. ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 

(1 ੨. ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ੬. ਪਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰ 
0 ੨. ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 

( 
(੨੦੨੪੦੦੨੦੨੬੦੦੦੬੦੬੬੦੪੬੯੦੬੦੨੬੦੬੬੦੯੬੨੪੦੬੬੦੪੪੬੪੨੬੦੨੬੦੦੨੪੩੦੦੧੩੨੬੦੦੨੦੦੦੦੨੬੦੦੦੨੬੦੬% 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜਾ (੧੧੩) ਗਉੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੧੮8 
6੨੦੯੨੯੬੦੨੬੯੨੪੨੪੨੬ਟ੯੦੯੦੯੨੦੨੦੨੦੦੬੦੨੯੦੯੬੯੨੯੨੯੨੦੧੬੧੬੯੯੨੦੨੦੦੯੬੯੬੦੨੧੬੦੬੬੦੨੦੨੬੧੬੬੦੬੦੨੬੬੦੬੦੦੬੦੨੬੬੦੨੬੬੨੦ 
0 ੍ ਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ਨ ੭. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ੯. ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ॥ 6 

ਮਹ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ੧੦. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥੨॥ 
ਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ੧੧. ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ ਰੰ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ੧੨. ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (ਰੰ 
(੧ __ ੮. ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੱ 
(| ਰਾ ਕੇ : ਉਸ _ ੧੨. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹਿ ॥ % ਪ੍ਰ _ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਤਾਂ ਉ ੧੬ ੍ 
( ਨੰ ਸਿਮਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ? ੧੪. ਕੋਟਿ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥ ਨ 00 ੩ “ ਹੱ 
 ਉ: ੯.ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, _ ੧੫. ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਹੂ 
ਹੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ _ ੧੬. ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 
ਨ ਹੀ ਅੰਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ੧੭. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥ ੍ 
ਨ _ ੧5. ਪਰ, ਹੈ ਮਨਾ। ਤਾਂ ਭੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਦ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ॥੪॥੨੬॥੯੫॥ ੍ 

ਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੋ ।੭ ਸੱ ੍ 0 ੧9 ਫੜ ਘਰ = ਿ ੧. 0 

੧ ੧੧. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੀ (ਸੇਵਾ) ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਦ ਅਰਥਾ ਜੀਅ ਜੁਰਨੱਤ-ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਦੀ ਜੀਵਨ, & 
8 ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ। ਨਾਥੁ-ਖ਼ਸਮ। ਕਾਹੇ ਕਾ-ਕਿਸ ਦਾ। ਮਾਨਹਿ-ਤੂੰ ਹੈ 

65 ਸ ੧ ੧ ਨਿਦਾ ਹੈਂ । ਕਾਹੇ-ਕੇਹੜਾ । ਪਰਗਾਸ--ਚਾਨਣ । ਬਖਸ-ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਨੂੰ 0; ੧੨. ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ _ ਦਾ ਨ 1 ਨ“. 66 ਣ 2 < << ॥ । 0 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਜਨੁ ੬ ਓਨੀ 

ਹੂ _ ੧੩.ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਪਾਹਿ-ਪੈ ਜਾਵੇਂ । ਕਲੰਕ--ਬਦਨਾਮੀ। ਵੇਸਾਹੁ--ਭਰੋਸਾ। ਸਮਰਾਬ-- 
( ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭਰਾ ਦਾ ਆਲੀ । 
। ੧੪. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਸਦਾ-ਸਦਾ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਰਥ . ਮੀ 

(ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰ।੩। ਪ੍ਰ: ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ? _ ਨੰ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? __ ਊ; ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੰ 
6 ਉ:੧੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਡੀ ਇਕੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇਤਿ 
੧ 4੨ & 
ਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ੨. ਉਸੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ (ਨਾਥੁ) ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨ 
੧੬ .ਹੈ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ! ਹੇ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ! ਯੋਗ ਹੈ। ਹਉ 

੧੭. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹਨ। ੩. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ 
0 __੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਵਡਿਆਈ ੪. ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ । 
1 ਮਿਲੇਂ ।੪।੨੫।੯੪। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੧% । 

ਰੰ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਭੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੱਸ! ਹਰ ਕਿਸੇ 
0! ਮਹੱਤਤਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹ ਮੰ 

ਉ ਡਰ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੀ" 
0 ਗਉੜੀ ਸੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ।ਐਰਹਾਉ। ਰੂ (੧ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦਾ ਨ 0 ਮਹ ਜੀਅ ਨੁਕਤਾ ਤਰਾ ਲੀ ਜਾਬ ੭. ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ $ 
ਮਹ ਲਓ ੨ ਅਨੌਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨ ਹੂ ੨. ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ. ਨਾਥੁ ॥ ਕਦ 

। ੩. ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ੮. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਨ 
੪. ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹੀ ਹੈ। ੍ 

ਹੂ ੫. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਰੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਸਸਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਮਹ ੬. ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । (ਰੰ 

0 ੭. ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਣਿ ਅਗਾਸ ॥ ੧੦. 11111 
ਹੈ ਦ. ਜਾਲੀ ਬਲਿ ਜਲਿ ਅਰਗਾਈ ਸਹ ਦਾਨ ਭਰੀ ਤਕ (ਨਿਜ 2 ੩ $ 

8. ੫੫੫੬4 ਮਦ , ੨੬ 4 ੩7,444. ੩0, 4. ਲਾ 4. 4... 4. 4. 4੩੦ 4. ੩4. ੩੨ 4. -੩੩= 4. ੩4. ੩੩ 4. (੨੦੦% 5 7 ੬੬੬੧ ੧੫੦੦੬੦੬੦੬6੬੦੦੦੦੦੬੪੬੦੬੦੨੧ :2੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੯੬੦੬੦੦੯੬੦ਣ੦੬੦੨੦੬੦੨੦੨੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬ਣ੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦ਣ੦੦੦੨੦੨ 
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ਲਾ 

ਪਿਆ ਪਕਾ ਘਾ 

੧੨੯੦੯੨੦੦੯ਣ੯੬੦੨੦੬੦੦ਣ੦ਣ੦੦੯੬੯੬੦ਣ੯ਣ੦੨੦੦੦੬੦ਣ੯ਟ੦੦੦੯੦੦੧੬੧ਟ੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੬੦੬੪੬02੦੦੬੦੬6੬੦੬੯੬੦੩੦੬6੩੯੬੦੬6੬੧੩੦੦੬੦੩੯=੦ 4੨੧੨੫੨੦੨੦੬੭ 

(0 ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ _ ੧੬. ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥ । 
ਨੀਅਤ ਹੈ ? ੧੭. ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਦੇਇ ॥ ਮੀ 
ਵਹ ਸੌ ਉਆ ਦੇ ਵਿ ਕਰ ਘ 

( ਉ:੧੧- ਹੈ ਭਾਈ । ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਦ. ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੇਇ ॥੪॥੨੭॥੯੬॥ _ ਨੂ ੩ ੧ 

(8 ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰ ਰੱ ਹਮ 
(ਨ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ __._ “' #ੱਰਥਾਂ “ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ--ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। 
(0 ਆ ਸੋਇਆ-ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਨ; 
0? : ੨ 2, ੩ 0 $ ੪-੧੨ ਹੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹੋ ਨਾਮ-ਮ ਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ _ਹੈਇਆ ਹੈ। ਉਚਰੈ--ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸਲਾ-ਸੁਖ। ਪਕਰਿ-ਫੜ 
ਉਤ (ਜਰਮਨ ਰੀ ਜੀ ਕੇ। ਤੌੜ੍-ਟੂਣਾ, ਜਾਦੂ। ਅਉਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਪੁਨਹ-ਮੁੜ, ਮੈ ਸਾਧਾਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇਂ ਮੱਜਨ ਦੇ ਰਾ ਪ ਰਤੇ 1 
| ਮੰਨੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂਦਾ _'> ' = ੭੯ ਝਪਾਪ ਮਿ 
ਰੰ ਲਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਪ੍ਾਸਚਿਤ। ਜੀਅ ਨੂਂ 
ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾ  ਕੈਗਿ-ਪੈਸੰ ਵਿਚ ਰਿ 

0 ੧੩. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਨ ਹਦ ਰਿ ਮਲ ਅੰ ੨ 
੪ ੪ ੦ ੧੬੫. ੨੧ 01 ਇਕ ਹੇ | ਹਉ ਣ ਮੰਦ ਸੀ ਉ ੨। ਰੀ ੧੧ 

ਹੀ ਵਿ ਵਿ (੨. ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਥਾ-ਖ਼ਾਲੀ। ਹੇਇ--ਹੈ। । 
0੧ _੧੫.ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ 0 
0 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ : 8 
ਨ ਿਘ ` ਅਤ #੩ ਉਡ 1 << (4 ਨ 

ਮਹ ੧੬. ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਮਹ 
ਮੂ __੧੭.ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਿਆ ? 
ਿ ਸਭ ਕਲੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੀ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨਾਮ ।8 
( ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।੪੨੬੯੫॥ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। 0 
0 ੨. ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ-ਜਨਮਾੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨੂ ਨ __ ਭਾਵਾਰਲਾ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਆ ਉੱਸ । 
ਲੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਭੀ ਉਸੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਬਿ ਲੋ ਆ ( 
ਨ 

ਆ ਯਾ ਿ<- & ਨੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਜ ਪਲ ਦੀ ਸੀ ਰੇ ਮਿੱਠੇ ਉਨ ( 
ਉ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਜਹਾ ਜਿੰਦਰ ਈਦ ਨ 
& ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਦ ਹਜ ਦਾ 0 
ਹਿ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ ? । 
ਨ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉ: ੪. ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ।੧ ]8 
0 _੧. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ੫. ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ $ 
0 _੨. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ॥ _ __ਲਏ ਹਨ। । 
0 ੩. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ॥ ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਨੂ 
00 1 &ੀ 01 ਪੇ (੪ [! 

0 ੪. ਪਰੇ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਪਰਾਣੀ ॥ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨ; 
੧8 ੪ ਗੁਰ ੧॥ ਆ ੧ 

8 ਵੱ ਨਾਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਭੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ।੧ਰਹਾਉ। ਨੂੰ 
ਹੈ ੫. ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭਿ ਪਾਏ ॥ ਰ ਕਿ ੍ 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਭੀ ਕੋਈ ਬਦਲ 0 

੬. ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਈ ਚੈ-ਤ ਲੀ 
੧) ਦ ! _ ਨ 

& ੭. ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਉ: ੭. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 
੧ ੮. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 0 
| ਹੈ ਨ ਥ 0 
੧ _੯. ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਲੀਨੌ ਕਰਿ ਅਪਨਾ ॥ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ੧ 
&ਿ ੮. 

੧ ੧੦. ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੨॥ ਹੋਈ ? ' _ . ,.  . ਉ 
ਹਉ ੧੧. ਮੰਤ ਤੋੜ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥ ਉ: ਰਿ ਿ11171111- ਉ 

6 ੧੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਮਿਲ ਗਤ ਰਾਓ ਰੰ 
ਨ ਨ ਰ੍ ੯. ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਨੂੰ 
ਮੂੰ ੧੩. ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥ ਗਿਆਂ ਰੈ। ਣ ਹਮ 
੧4 ੩੫ % ਜੀ 

ਮਹ ੧੪. ਦੁਤਰੁ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥੩॥ ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਮੈ 
( ੧੫. ਸੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸੈਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰੁ ॥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ? ( 
੯੬੦੦੯੬੬੬੬੬੬੪੨੦੬੦੦੨੬%੦ ੧੨੧੬੪੨੦੦੦੨੦੨੦੨੯੨੦੦੬੯੬੦੬੦੨੪੨੬੦੨੬੨੦੬੨੬੧੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੨੬੦੬ਟ੯੬੬੬੬੦੨੯੯੬੯੬੬੯੬੩੯੬% 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੧੧੫) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ “-ਪੰਨਾ ੧੮੫ 
(7੨੪੦੬੨੬੦੨੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੧੬੯੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੨੨੦੦੦੨੧੨੦੨੬੦੬੦੦੦੨੦੨੬੬੬6੨੬੦੦੦੬੦ਟ(੨੦੯੨੦੨੨੬੦੬੯੬੧੦੦੦੦੬੯੬੦੨(੦੦੨੦੨੦<੦੬6੨੦੦੦੬੦ਟ੦੬.% ਦਾ ਗਾ ਲਾ. ਰਾ ਨਾ ਅਤ ਅਦਾ ਅਲ ਅਨ ਨਾਲਾ 

4੨ ॥੧ 

($ ਉ:੧੦. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਸਾਡੀ ਕਰਣੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ੧੧. ਉਧਰਹਿ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ਨੀ 
ਨ ਆਇਆ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ _ ੧੨. ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਲੀ 

ਰੰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੁਆਸ-ਸੁਆਸ ੫੩. ਆਪਿ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ ॥ 
ਉੈ.. - ਆ ਅਤ ਕਰਹ ਅਜੰਜਗਗਰਰ_ ਲਾਂ ਵਸਲ ਹਿਰਉ 'ਪ੍ਰਵੈਲ॥ਧ॥ ॥ 
ਕਤ ਗੀਉਪਰਰਗਰਰ ੧੫. ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ (0 
201 >> ਨ :=। ਹੈ 

0 ਉ:੧੧.ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਤ੍ਰ, ਮੰਤ੍ਰ, ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ _ ੧੬. ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
0 ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ ਸਭ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ _੧੭. ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 0 
( ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੪॥੨੮॥੯੭॥ ਨੂ 

ਨ ੧੨. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਤੇ ਪਦ ਅਰਥ : ਹਸਤ-ਹੱਥ। ਪੁਨੀਤ-ਪਵਿੱਤਰ। ਹੋਹਿ-ਹੋ ਹੈ 

ਨ ਪਾ ਦਾ ਵਸਿ ਤਮ ਜਿਦ ਗੀ _____ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ-ਤੁਰੈਤ। ਜੰਜਾਲ-ਫਾਹੇ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ ਨੂੰ 
ਿ ੧੩.ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚਾਂ ਧਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਨੁਲ। ਰਮਹੁ-ਸਿਮਰੋ, ਜਪੋ। ਨੀਤ-ਨਿਤ, ਸਦਾ। ਭਾਈ-ਹੇ । 
( ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ। ਲੇਖਣਿ--ਕਲਮ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ । ਕਾਗਦਿ-ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ, ਨੰ 
੍ ੧੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਦੁਆਰ 5 ਇੱਸ ਕਰਣੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ । ਮਸਵਾਣੀ--ਦਵਾਤ, (ਮਨ ਦੀ ਦੁਆਤ ਮੀ 
ਨ ਵਿ _ __ ਲੈ ਕੇ)। ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਆਤਮਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨੂਹ 
ਨ ੧੫. ਇਸ ਨ ਆ ਰਤ ਰੈ ਕਾਰਜਿ-ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਜਮ ਮਾਰ-ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਜੋਹੈ-- ਨੂੰ 
ਮ੍ ਹਜ 840੬ ਹਲ ਗੀ ਰਲ ਜੋਹੈਂ', ਤੱਕਦੇ। ਦੂਤ-ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂ 
| _੧੬.ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉ ਉਰ ? ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਨ- ਨ 
0; ____ ਦਾ ਕੋਈ (ਸੁਮਾਰ) ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। . ੩ , _ ਮਸਤ। ਕਛੂਐ-ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼। ਉਧਰਹਿ-ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਂਗਾ। ਨ 
6 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ? ਉਇ ਮਾ ੧ ਿ ਸਾ ਉ : ਕਮਾਉ-ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। 
ਨੂ ਉ:੧੭. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹ 
ਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ : ਨ 
0 ੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ! ਦੱਸੋ, ਮਰੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਇਆ । 
(0 ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੈਜਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਣ ? (ਹੀ 
ਨ ਆਉਂਦਾ ।੪।੨੭।੯੬। ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1 
0) । ਪਾ ਉ 

0 ਉਥਾਨਕਾ : ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ੨. (ਅਤੇ) ਸਿ ਦੇ ਜੈਜਾਲ ਲਾ ਮੀ 
(8 ਪੁੱਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ-“ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਜਿਲ ਵਲੀ ਹਦ ਵੀ 
06 ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਉਚਾਰੇਂਗਾ। ਰੀ 
$ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇ' ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ : ( 
6 8&,੩ ਆ ੨ ਮੰ ੪. ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ! ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਨਿਤ ਰਾਮ ਦੇ $ ੧) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ।” ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਗਰਮ 

ਘ= ਦਾ ਹੈ = 4 ਪਾਵਗ ਪਰ 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ : ਉ 
੧. ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਤਤਕਾਲ ॥ ੫. ਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ।6 
0 ੨. ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਕਰਣੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੀ _ਦਵਾਤ ਨਾਲ 
(6 _੩. ਰਸਨਾ ਰਮਹੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਮਹ 
0 _੪. ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੧॥ ੬. (ਅਤੇ) ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਮੂ 

ਯਘ ਹੋ 

0! ੫. ਲਿਖੁ ਲੇਖਣਿ ਕਾਗਦਿ ਮਸਵਾਣੀ ॥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ।ਪਰਹਾਉ। _ ਹੀ 
0 _ ੬. ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੭. ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ । ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ । 
[9 

0੭. ਇਹ ਕਾਰਜਿ ਤੇਰੇ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥ (੬0400 ਰਿ & 
| ੯ 7 ਰਾਮ_ਨਾਰੀ ਜਮ ਮਾਰ॥ ਮਿ ਸਿ ਚੀ 

& _ ੯੬. ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ਨ ਆ ਨ ਹੈ ੯ ੨ ਪਰ ੯. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨ 
( ੧੦. ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨ ਕਛੂਅ ਮਹ ॥੨॥ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਨ 

ਵਾ ਅਰ ਉਰ 
੨੧੬੦੨੦੨/੬੩੦੬੦੦੦੬੬੦੬੬੧੨੯੬੦੦੦੯੦੦੬6ਟ੦੬੦੬0੬੯੬੧=੯ਟ੯੬੯੦੦੨੬੯੦੦ਣ6੦੦੨੦੬੯੨੯੬੯੨੯੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦੨੧੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨6੨੦੦੨੦੨੯੦੦੨੮੭ ਤਾ, 



੨6੦6੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੩੦੧੩੬੦੨੬੨੧ 
੧੧੨ 

੨62੨੦੬੯੬ 

੧੨੯੨੦੦੬ 

੧੦੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬ 

੨੦੩੦੬੦੨੦੬੦= 
੮੨ 

ਨ ੨੦੦੨ 

੧੨੦੬੬ 
੧9 

੧੧੦੬੧ 
ਵਣ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦= 
੨੧੨੧੨੦੨ 
੬੮੨ 

੨੦੦੨੦ 

੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੨੬ 

੨੨੨੨੨੬੬ 

&੦੦੦੦੦੯੬੪੬੦੬ 
(ਲੀ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੧੧੬) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੧੫ 
#੨੧੨੧੨੫੨੧੨੧੩੦੨੧੦੧੨੨੦੨੧੨੦੦੦੨੬੦੨੧੨੧੨੧੨੫੨੦੨੧੨੦੫੨੧੨੧੨੦੨੧੦੧੨੧੨੦੨੧੨੧੨੨੧੦੧੨੦੦੨੦੦੧੨੨੦੨੧੨੦੨੧੨੨੦੨੨੨੦੨੦੫੨੦੨੨੦੧੨੨੬੦ 

੧੦. (ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਲ-ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੂ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸਕੇਗੀ ।੨। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੇ ਬਿਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨ 

੧੧. ਇਸ ਜਤਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਭੀ ਤਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 0 
ਸੈਸਾਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ੨. ਜਿਸ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨ 

੧੨. ਪਰ, ਐ ਸੱਜਣਾ ! ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਰਚ-ਮਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂੰ 
ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਂ ਜੋ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ। ਹੈ।੧। ਪਿ 

੧੩. ਐ ਪਿਆਰਿਆ ! ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅਤੇਂ ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨ 
ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਸਮ-ਪ੍੍ਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਮਰ 

੧੪. ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ੪. ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ।੩। ਰਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮੰ 

੧੫. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੈ।ਰਹਾਉ। । 
੧੬. ਓਹੀ ਪੁਰਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ੫. ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਨ 
੧੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਹਰਿ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਸਦਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ $ 

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ 

੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ (0 
ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ੬. ਜੋ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ (0 

ਹੈ।੪੨੮੯੭ ਰਿ ਸਿ ਮਿਲ ਸਿ ਕੇ ਰਿ ਹੀ 
-੮. ਇਹ ਕੁਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਟੇਢਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਉਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਨ 
੧ਓੱ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸਾਂ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਨੂ 

੧. ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿੰਗੀ ਚਾਲ ਕੂ 
੨. ਜੋ ਤਜਿ ਛੋਡਨ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ । ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 0 

= ਦੀ ਤਾਣੀ ਪੁੱਠੀ ਬੁਣਤ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੈ ਭਾਈ ! ਦੱਸੋ, ੬ ੩. ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਐ ਕੇਹ ॥ ਵਿ ਨ 
< ਹੁ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ 

੪. ਜੋ ਬਿਬਰਜਤ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਜਾਂ ਗੰਥਾਂ ਨੇ ਨ 
੫. ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤੀ ॥ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।੩। ਹੀ 
੬. ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ ਮਨਿ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਪੈ 
੭. ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨ 
੮. ਸੀਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੁਠਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ 
੯. ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ॥ ੧੦. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ (0 

੧੦. ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥ ਬਚ ਜਲਾ $,. ਉਹ ਮਚ ਪਾਲ ਵਲ ਬਚ ਕੇ ਮੁਕ ਮੂ 
ਰਤ ਦਿਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੪।੨੯੯੮ ੍ ਹੈ 

ਇੰ ਕੇਹੁ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ। ਬਿਬਰਜਤ-ਮਨ੍ਹਾ। ੧ ੨ ਦਰ ਸਿ ਗੁਰੂ ਵਹ ਇਸ ਐਨਕ 
ਨੇਹ-ਪਿਆਰ। ਜਾਤੀ-ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ-ਰਤਾ ਭੀ। ਬਾਵੈ- ਐਡ ਅਤ 9 
ਬਾਦ, ਪੱਗ ਮਨ ਉਲਣੇ ਮਾਸੋਂ ਰਗ ਵਸਤਾਂ ਜਿਮੁਨਾ=-ੰਠਰੀ ਨ ਕਰਦੇ 'ਜੋਲ--ਇਰਿ “ਅਜਾਈਂ ਕੈਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਪੂ 
ਦਰਾਂ ਜਿਰਿਆਂ ਬਾਂ-ਦੋਹਾਪਾਸਿਆਂ ਵਜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਉ _ । ਇਹ ਮਭੀਕ ਆਪਣਾਂ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 
ਮਾਰਗ ਦਾ। ਮੁਕਤਾ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ। ਸਤ ਸੀਨ ਸਬਦੀ ਗਿ ਗਿ 

ਟੀ ਹੈ। ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਊ 
ਅਰਥਾਂ : ਪਰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ` ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। & 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹੇ ਟੁਰਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜੀਵਨ ਸਦੈਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਐਹੋ ਨ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ; ਪਰ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਿਉਂ _ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂ 
ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ? ਸਦੀਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ ਪਰ ਟੁਰਦਾ, ਮੌਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ 
, ੨, <੩੭੦੩੦੩੪੦੨੦੩੪੦੩ ੩੦੨੨੩ ੯੬੦੬੪੬੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੯੬੦੦੦੦੦੦੦੪੬੦੦੦੨੦੦੬੦੬੨੬੦੦੯੨੦੦੯੦੬੦੬੦੬੦੧ 



ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੧੧੭) ਗਾਓੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੧੯੫ 
(26੨੦੧੨੧੩੦੨੦੨੦੧੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੧੦੦੨੧੨੦੨੧੨੦੨੧੨੦੨੧੨੨੧੨੪੦੦੨੧੩੨੧੨੨੧੨੦੨੧੨੦੧੨੧੨੨੧੨੦੨੧੨੨੬੨੨੧੨੧੨੨੦੨੨੩੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੨੬ 

ਉ! ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਸਾਈਂ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਟੂ 

00 ਟੇਢੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ । ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ? (0 

| ਇਤਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ _ਉ ੩. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ! ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰ ਮੂ 
0; ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈ' ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਗਏ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਤੀ ਮੂ 

ਮੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ & 

0 ___ ਓਥਾਨਕਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨ) 
ਲਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨੂ 0੧ ਸਿਖ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ- 

0 ਬ੍ਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਰ੍ . ਮੂ 
(| ਤੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ (ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ । ਉਹ ਭੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰ 
ਸਹ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਪਾਖੰਡ ਪੂਰਵਕ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨ ਹੈ? ਨ ਸੀਤਾ ਮਹ ਤੀ ਕਾਇ ਨ 

ਰੋ ਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ੍ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ੧ 

ਮਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਹੀ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਰਿ __ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਮਰੀ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਕਰ 
(0 ੧. ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ। ਆਏ ਸੰਜੋਗ ॥ ੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ $ 

੨. ਜਿਚਰੁ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥੧॥ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨ 

0) _ ੩. ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 
(੪. ਕਿਰਤਿ ਸੈਜੋਗਿ ਸਤੀ ਉਠਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਰਸ ਦਾਗ ਜਹ ਰੀ ਪਰਾ ਰੰ 

੨ ਰ ਸੜ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨ 
੫. ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨਹਠਿ ਜਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਦਿਉ 

6 ੨ ੩ < ਹੋਐ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 

ਹੈ ੭. ਸੀਲ ਸੈਜਮਿ ਪ੍ਰਿਅ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ॥ ਭਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ।੨। ਹਉ 
(੧ _ ੮. ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮਾਨੈ ॥੩॥ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਮ 
 _ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ 06 
(0੧੦. ਧੈਨੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨਿਆ ॥੪॥੩੦॥੯੯॥ ਲਾ ੬ ਉਆ ਸਕੇ ? 06 
4 ਨ ਸ | ੨ 

ਪਦ ਅਰੜ : ਕਲਿਜ਼ੁਗ-ਸੰਸਾਰ। ਮਹਿ-ਵਿਚ। ਸੰਜੋਗ-- ੨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਸਗੋਰ ̀ ਵਿ 
ਮੰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ । ਜਿਚਰੁ-ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ। ਜਲੈ--ਅੱਗ ਰਤੀ ਸੀਲ ਰਮ ਪਾਂਲਦੀ ਹੈ ਛਾਵ ਪਤੀਬਤ ਰਹਿੰਦੀ ੍ 

ਹੂ ਵਿਚ ਸੜਿਆਂ। ਸਨੇਹੀ-ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 
& ਕਿਰਤਿ- ਕਰਨ ਜੋਗ। ਸੈਜੋਗ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਦੇਖਾ ਗਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਨ ਦੇਖੀ--ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਹਠਿ-ਹਠ ਦੂ ਯਕੀਨ ਰੱਬੋ । ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ $ 
0 ਨਾਲ। ਸੀਲ--ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੈਜਮਿ-ਸੈਜਮ ਵਿਚ, ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (੩ ਸਰ - ਨੂ 

0 ਵਿਚ। ਪ੍ਰਿ-ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਜਮਾਨੈ--ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਦਾ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਮੰ 
ਕੂ ਤਜ! ਜਿ ਇਨ ਮਿਥੀ ਇਸਤੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 
ਜਹ ਅਰਥ : ਭਾਵ ਇਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਨੂੰ 

ਉਪਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ) ਉਹ % 
। ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਇਸਤਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਹੈ। (0 

ਹਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਆ ___੧%- ਉਹ ਸਤੀ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਉਹ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ 0 
(| ੨. ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੈ।੪੩੦।੯੯ (0 
ਿ ਜੀਵ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਓਥਾਨਕਾ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ & 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 0 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਕਈ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿਚ _ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂ 

ਮਹ ਇਸ ਲਈ ਸੜ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਪਤੀ __ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ । ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਿ 
( 7੮. << ੧, ਅਪ ੭੧=% ੪੨, 
੨੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੯ਣ੦ਟ੦ਣ੦ਣ੦=੯ਟ੦=੦੬6ਣ੦ਣ੦ਣ੯ਵ੯੨੦==੯=6 ਦੰਦ ਣਾ 

ਰਾ ਸਰ ਰਾ 4੫ << 4 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਝ ਜੀ (੧੧੮) ਗਾਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੫-੯੬ 
ਪ੍ਟਫਣ ਵਨ ੧੨6੨੯੨੬੨੧੬੬੧੨੦੨੦੨੯੦੯੬੯੦੦੦੯੦੦੨੦੨੦੦੦੨੯੨੬੧੬੯੨੬੦੨੬੯੦੯੬੦੦੦੦੦੨੦੦੨੯੨0੨੯੦੦੨੧੦੦੬੦੦੧੦੯੦੦੧੨੦੦੦੨੬੦੬੦੦੨੬੨ 

6 ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ [ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਲਿਆ) ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ _ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ (ਰਤਨ) (4 
( ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ : ਵੈਰਾਗ, [ਲਾਲ] ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨ 
੯ ਨ ` ਵੱ ਢ ੧ 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 00640-40440. 8 
0 ੧. ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥ ਰੀ ॥ ਸੀ ੍ ਿ 
ਨ ੍ਿ ੮ ੬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਹ ਅਖੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨੰ 
ਹੂ ਤੇ. ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਖੋਲਿ ਰ੍ ਡਿਠਾ ਲੀ ਲਾ ਵਰਤਦੇਹੋ,ਜਾਂ ਕਿਕਿਸੇਹੋਰ ਨੂੰ ਭੀ ਭਾਈਵਾਲਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ਸੰ 
ਹੀ ੪. ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥੧॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ 

6 ੫. ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਮਿਲਕੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਨਾਮ ਨ 
(0 ਟ ਤੋਲ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । 0 6 ੬. ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥ ਰ ਨੂ ਪਾਉ ਰ 
% ੭. ਖ਼ਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੁਕਦਾ 
ਨ ਰੋ ਦੱ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਨੂੰ 
ਨੂ ੮. ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥ ਰਿ । ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? । 

। ੯: ਏਂ ਸ਼ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥ ਉ: ੮. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਤਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨਾਲ 
0; ੧੦. ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂ 

ਹੈ ਡਰ [ਤੀ ਕਿ ਹਾ : ਧਨਵੰਤ-ਧਨ ਵਾਲੇ, ਧਨਾਢ। ਭਾਗਠ-- ਖ਼ਰਚਣ ਨਾਲ ਖੁਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ' ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। ਮੂ 

(0 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਨਾਇ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਅਖੁਟ-ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਹੇ ਗੁਰੋ । ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ 
ਅਤੋਲ--ਅਮਾਪ। ਗਾਵਹ--ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਸਹਜਿ-ਆਤਮਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? . 

ਮਹ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ। ਸੁਭਾਇ-ਸੇ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਨਿਧਾਨਾ- __ਉਂ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਮੂ 
(੬. ੦ ਆ ਆ 0 

ਮਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । ਰਲਿ ਮਿਲਿ-ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ । ਏਤੁ-ਇਸ। ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ-- ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਮੂ 
| ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ] ੍ 
ਨ ੧੦.ਸੋ, ਓਹੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨ 
ਰੰ ਅਰਥ : ਬਾ ਕੰਗਤ ਮਿ । ਨ ਰੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਓਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂ 

& ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- $ 
੧ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ? ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ।੪।੩੧।੧੦੦। | 
0; ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਰ ੫<< ਇੱ ਹਉ ਛੋ" " 7 ? ਭਾਵਾਰਥ - ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੈਚਯ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੂੰ 

ਦੇ . 04 

0 ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ _ ਹੁਝੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਤੱਕ ਕੇ ਹੁਕਮ । 
ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 
00" 3 ਤਾ ਵਰ ( 
0 ਗਏ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨ 
ਹੀ ਹੋ ਸੀ ੨ 1 ਕੰ) 

ਮਹ ਤਿਉ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਖੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। । 
ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ? ॥ 0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ 00 

&$ ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ = ੫ 0 1 
। ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਹੀ __੧- ਡੱਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਰੰ 
( ਤੇ ਨਿਰਯਤਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ __ ੨. ਡਰੁ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ ਰੰ 
0 ਦਾ . =. ਰੇ ਰਾ << । 

1 ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ __ ੩. ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥ ਰ ॥ 
ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਨਵੰਤ ਹਾਂ ।(ਰਹਾਉ। ੪. ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਨ 
($ __ ੨. ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ੫. ਦੂਖ਼ੂ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮੁ ॥ (0 
( ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। __ £ ਸਚਾ ਅਨੰਦੁ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥੨॥ । 
ਨੰ __ ੪. [ਤਾਂ] ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮੁੱਲ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ੭. ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥ ਮਹ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨ ਰਹ 
ਹੀ ਉਜਲ ੮. ਛੋਡਿ ਮਾਨੁ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥੩॥ 
ਸੀ 

[1 ਜਿ 

ਨ ਪ੍ਰ: ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ! ਉਸ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤ ਚਿਤਾਰਿ ॥ ( 
€ਕਾਲਿਮਨਾਲੀ ੧੦. ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥ ੍ 

੯੨੦੬੪੬੪੬੬ਟ੦੨੬੨੪੨੪੨੧੬੧੨੪੬੬੬੬੬੨੬੬੦੬੬੬੦੬੨੬੯੬੯੬੬੯੬੧੦੬੪੬੯੬੯੪੪੦੬੨੯੨੬੪੬੦੬੬੬੦੪੨੨੬੦% 



ਸੈਹਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੧੧੯) ਗਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੬ 
<< 

ਪਾ, ੬੨, ੩ ੬੫੫੩੪੦੦੦੪੦੦੩੦੨੪੩ ੩੫੩ ੫੪੫੬੩੪੨੪੦੩ ੨੫੫੨੩ ੨ ੨ ੨੫੪ 
੨੦੬੪੬੬੦੬੯੬੯੦੦੪੦੯੦੪੨੦੬੦੨੯੬੯੨੦੬੦=੦੨੦੨੬੯੨੦੬੦੯੨6੨੨੦ਵ੦੨੧੨੧੨੦੧ਵ੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨0ਣ੦ 6੨੦੬੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੯੨ 

& (੭੨੦੪੬੦੨੬੧੨੬ ੬ ਓ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਡਰਿ-ਡਰ ਕੇ, ਸਹਿਮ ਕੇ। ਚੂਕਾ-ਮੁੱਕ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 0 

ਨ ਗਿਆਂ। ਸਰਪਰ--ਜਰੂਰ! ਸੋਗ-ਫ਼ਿਕਰ। -ਗਾਮਾ-ਗਾਉਣਾ' ੧. ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ॥ 
0 ਚਿਤਾਰਿ-ਚੇਤੇ ਰੱਖ । ੨. ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥ ਨ 
। ਅਰਥ : ੩. ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ 
| ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਕਿਉ' ਮਰਦਾ __ ੪. ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਮੂ 
ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ੫. ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ॥ ੍ 
0 ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨਾ ! ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ __ ੬. ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥ ਮਰ 
| ਆਨ ੭. ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥ ਹੀ 
00 ਉਆ ਮਰਦੇ ੮. ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥ (0 
੧ ਰਹੀਦ ਕਿਛੁ ਹੋ ਨ 

ਨ ੨. ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਨ ਰਿ ਨਮਕ ਓਇ (ਰੰ 
ਲਿਆ; ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਢੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥ (ਹੈ 

। ਭੀ ਮੁਕ ਗਿਆ।%। ਪਦਾ ਅਰਲ : ਸਮੀਆ-ਸੁਆਮੀ। ਕਹੁ-ਦੱਸੋ। ਕਾ ਕੀ- ਨੂ 
0 ___ ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ? ਕਮੀਆ-ਥੁੜ੍ਹ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਅਨ-ਹੋਰ। 8) 
(6 __ ੪. (ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਪਟਾਇਓ-ਚੌਬੜਦਾ ਹੈ। ਤਲੈ--ਹੇਠ। 0 
॥0 ਆ ਰਿ 

ਮਰ 

0 ਮੈਨੂੰ) ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਾਰੇਗਾ ।% ਅਰਥ' : 0 

ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ _ ਪ੍ਰ: __ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨ 
( ੨੩. 

ਕਿ =ੜ = 

ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਰੰ 
%. ਦੇ ਰੱ ਵੇ ਸਰ 9 

| ਉ: ੫. ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ _ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਸੁਆਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ 
ਸੰ ਤੇ ਸੋਗ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ' ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਹ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਦੱਸੋ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ? % 

ਨ ੬. ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ੈ ਮੰ 

( ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ।੧। ਰੀ 
। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨। ੩. ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨ 

(4 ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ' ਜੀ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ ਤੇ ਭਰਮ ਸਭੋਂ ਭੱਜ 
ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। 

(6 ਉ: ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 0 (0 
। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਇ ( 
(੧ (<੨ ਰਾ ਉਆ ਕਰ ਉਆ 2 ਹੂ. ਅਤ 

ਹਉ ੮. ਬਸ! ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੋ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂ ਪਿਸ ਵਿ । 
<< ਦਬ 

ਹੈ 

ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।੩। ੭. ਹੇ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਆਖਿਆ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਮੱ [ ਕਰ ਹਾ ਦਾ] ਵੇ ਡੇ ੮ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ਰ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। 
(1 & < ਪਾ ਨ 2 ਗਿਹ ੮ ਹੈ .. ਨੂ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ੮. ਦੱਸੋ! ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਹੂ 
0) ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੇ-ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਮੂ 

ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ, ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।੩। ਮ੍ 

ਮਹ __ ੧੦. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ ।੪।੩੨।੧੦% ਸੈਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਨ੍ਹ 

0! ___ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਤੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | 
ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ___ ੧੯: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂ 

ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੪੩੩।੧੦੨। 1 
ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖ, ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਮਾਂ ਤੋਂ 0 

ੱ ਡੇ ੧ ੨) ਹੱ 
੨ ਅਖ ੨ 0 

ਮੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰ 
2 

< 

ਮਿ ਗਿ ਸਕ 
੬੯੬੦੬੦੨੯੦੦੬੦ਣ੦੬੦੦੦੬੯ਟ੦੬੦ਣ੦੨੯=੦੦੦੨/=੦=੦੨੦ਵ੦੨੧੭੮੭ਲ੭੨੧੨੦੨੦੨੭੨੭੨੧੨੧ ੧6੨6੩4੨੦੨੧੨੧੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦ਟ੧ਣ੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦=੦=੦ਣ੦ 

 ਸੱਚੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰ ਹੈ। __ ਅਨਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨ 



2 4੨੧੩ 

ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜਾ (੧੨੦) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੬ 
4੨੦੨੨੦੬੦੯੦੦੦੨੬੬੬੬੦੬੦੪੪੪੬੦੦੬੪੪੦੨੬੨੧੦੧੬੨੪੨੦੬੬੬ 9੬੦੬੦ਟ੯੬੦ਣ6ਣਟ6੬੯੬6=੦੨6ਟ੦ਟ੦੨ #੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੨੩੦ 

ਹੈ 

(ਵਿਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ ਵਾਲੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹੀ 
6 ਭੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, (4 
0 ਬੇਪ੍ਵਾਹ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨ 
(ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਅਨੰਦਮਈ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹ 
ਓਂ 0 

ਵੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਲੀ 
ਰਿ ॥ 

੧. ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥ ੧. ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ॥ ਰੰ 
0 ੨. ਤਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ॥੧॥ ੨. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥ (ਰੰ 

੩. ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੁ ਮਾਹਿ ॥ ੩. ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ ॥ ਹੀ 
0; _੪. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੪. ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 
ਹੱ ੫. ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥ ੫. ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ 0 
 _ ੬. ਤਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ੬. ਤਾ ਕੀ ਧੁਨਿ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥ (0 
0 _ ੭. ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥ ੭. ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 0 
& ੮. ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥ ੮. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੈਗੀ ਸੈਤਾ ॥੩॥ । 
0 _ ੯. ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ੯. ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥ 0 

੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥ _ ੧੦. ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥ 
00 ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਸਮ-ਬਰਾਬਰ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਾਪੈ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਗਮ--ਅਪਹੁੰਚ । ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਨੂ 
0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾੜਾ-ਭੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ। ਬਿਆਪੈ--ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ _ਕਥਾ--ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। ਕੁੰਟਾ-ਚਸ਼ਮੇ। ਭੁੰਚਾ-ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਨ; 
6 ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਕਤਹੂੰ-ਕਦੇ ਭੀ। ਭਰਮਾ-ਭਟਕਣਾ। ਤਾ ਕੈ- __ਅਨਹਤ--ਇਕ-ਰਸ। ਧੁਨਿ-ਸੁਰ, ਆਵਾਜ਼। ਅਖਾਰੇ-ਇਕੱਠ। ਨੂੰ 6 ਘਰ ਵੇ ੨ 0 ਮਹ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਰਖ=-ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਬੀਆ-ਹੋਰ, ਦੂਜਾ। 

ਹਉ ਅਰਥ : ਅਰਥਾ : 
0 ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਝੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ? _ ਪ੍ਰ: ਉਸ ਅਗਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਥੇ ਹੈ ? & ( ਆ ਨ % ਐ ਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ 0) 'ਉ: ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਇਕੋ ਜਿਹਾ _ਉਂ: ੧. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨੂ 111 - ਰਿ ਰਤ ਲੀ 
( ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। _ ਨੂ 
ਮੀ __ ੨. ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਗ਼ਮ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।੧ ਪ੍ਰ _ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? _ ਨ 
0 ___ ੩. ਹੈ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ _ਉੱ: ੨. ਪਰ, ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਮਹ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਵਰਗੀ ਦੀ (ਦਸ ਭਾਹ ਦੀਦੀ ਲੀ 
(| ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਿਆ ਵਿਚ _ ਪੈ: __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 6 ਹੀ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ । 
ਉਹ ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ । ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨ 6! ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਚਿੰਤਾ-ਰਹਿਤ ਹਰੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ _ਦ“ ੨. ਧ ਵਾ ਦ । 
ਇਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। - 0 

ਦਾ ਦੁ ੮ 1 ਹੈ ੬. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ।੨੧ ਦਮਜਸ ਸਲਤ-ਦ ਕਰਾ ਗਿਹ ਵਹ 'ਉਜੀ ਦਾ ਹਉ 
ਜਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।੧। ਨ ਮੀ `ਰੋਵੇ। ੫. ਉਸ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨ 

0 ੮. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੌਚਕ ਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿ 
। ੮ ਮੋਹਿਅ ਜਾਦ । 0 ਲੱਗਦਾ ।੩। ਕਰ ਸੀ ਪਲੇ ਰੇ। ਹੈ 0 ਵਰ ਲਾ ੭. ਜਿਥੇ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, [ਉਥੇ] ਨ ਮੱ ਇਤ ਨ ਉਸ ਕਿ ਨ << (0 

00 ਦਿੱਤਾ ੨ ੧ = ਤੌ 0 0 ਸਜੰਹਿ£ ਹਿੰਦੇ 4 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂ 
ਕੱ ਜੀ ਗਚਿਦ ਰਨ ਬਿਉਸ ਦੀ. ਰਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਖਾੜੇ ਰਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।੩। _ ਨੂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੪।੩੪।੧੦੩। ੮. ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਮੂ 
ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ( 
6 %੫੧੨੨੦%੨ ੨੧੨੦੨ <9੦੨੧੦੨੭੭੨੯੦੨੭੨੨੧੨੨੦੨% (੨੦੦੦੨੦੨੦੬੦੨੦੪੯੬੯੦੦੬੦੬੬੬੦੨੦੨੦੨੬ ਦਾ 

੨੩੦4. ੩੩ 4 ਆ (੫74 6044੩-4੩੮44 ਕੋ ਅਨ ਨ ਅਖ ਘਾ =ਤ- ਚੇ 
ਵਾ, ਆ ਇਆ 

21੧੮੦ ੧੨੦੦ ੮੨੦੧੧-੦੧੨੦੦ ੧੨੦੧੦੦੯੦੦੧੦<੧੦<੦੧੨੦੬੧੦੨੧੦੦- 
੩੩ ਆ 2੧੧੧੧੦੧੦੭੧੨੦ ਆ ਜਦ ਖਾ ੮੦ 
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੧੨੦੬ 
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(੭੨੦੬ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਨ (੧੨੧) ਗਾਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੬-੯੭ 
6ਟ6=੯੨੯੬੯ਟ੦੨੦੬੯੮੯੬6੨੯੦(੬੯੨੬੯੬੦੨੦=੦ਣ੯੬੦੬੯੬(੬੬(੬੯੦੯੬੯ਟ੬੯੨੯੬੧ 4੨੦੨੫੦੦੨੨੦੨੦੨੧੨੦੦੦੦੨੦੨੧੬੦੦੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੧੨੧੨੧੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੩੧੧ 

੯. ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ। _ ਪ੍ਰ: ੫. ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੇਹੜੀ ਕਰਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਨੰ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਭੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ $ 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ।੪।੩੫।੧੦੪। ਹੈ ਸਕੈ? ( 

ਭਾਵਾਰਥ : ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ _ ਪ੍ਰ: ੬. ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਧੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨ 
ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ (ਭਉਜਲ) ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ?।੨। ਮੀ 
ਲਖਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ _ ਪ੍ਰ: ੭. ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂ 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗ਼ਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਤਪੀਆ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੂੰ 
ਫ਼ਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ? (0 
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ੮. ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨੰ 

ਗਉੜੀ ਮ੪ ੫॥" ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ?।੩। ਨੂ 
ਤਲ < ._ %_% “੨੨ , ੧ 

੧. ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਹਨ: __ 

੨. ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥੧॥ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ, 
| ਦਬ ੨ ਪੂਜਾ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨ 

ਨ: ਨਗਨ, ਹੀ ਗਾਵਉ ॥ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਹਨ, ਮਹ 
੪. ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੧੦. ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੋ ਨ 
੫. ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ॥ __ ਹਨ।੪। ਨੂ 
੬. ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥ ੧੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਫਲ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਨ 
੭. ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, । 
੮. ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥ ੧੨. ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨ 

੯. ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ ਦੂਜਾ੩੬੧੦੫। ਮੰ = ਰਾ ਿ 0 
੧੦. ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥ ਭਾਫਾਰਲਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨੂ 
੧੧. ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ੍ 

੧੨. ਜਿਸਕੀਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ॥॥ਰਹਾਉਦੂਜਾ॥੩੬॥੧੦੫॥ _ਨਿੰਰੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ $ 
੍ ਨ ਮਿ ਸਕਦਾ । ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ, .ਨੰ 

ਪਦ ਅਰਬ : ਕਵਨ ਰੂਪੁ--ਕੋਹੜੀ ਸ਼ਕਲ। ਜੋਗੁ-ਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤਿ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 
ਸਾਧਨ। ਕਾਇਆ-ਸਰੀਰ। ਸਾਧਉ-ਮੈਂ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਾਂ। ਰੰ ਨ ਵੱ ਆ 16 

ਨ ਆਗ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੁ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨ 
ਰੀਝਾਵਉਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਾਂ । ਬਿਧਿ-ਤਰੀਕਾ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਕਿਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈ। ਨ 10 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਮਲੁ-ਮੈਲ । ਖੋਇ-ਦੂਰ ਕਰੇ । ਘਾਲ--ਮਿਹਨਤ । ਦਰ (8 

ਹਾ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ( 

ਪ੍ਰ: ੧. ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀਉ ! ਸੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆ ਹੀ 
ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਾਂ ? __?- ਚੋਜ ਗਰ ਦਗਾ 0 

ਪ੍ਰ: ੨. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ __ ੩- ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥ ਰੰ 
ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾਧ __ ੪. ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ $ 
ਲਵਾਂ ।੧। ੫. ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ ਹੀ 

ਪਰ: ੩. ਹੈ ਦਾਤਾਰ! ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ; ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ੬. ਇਸਣ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥ ਰੰ 
ਭੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ੭, ਸੂਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ। ੯. ਜੈ ਨਚੀਕਾਮ॥੩॥ 0 

ਪ੍ਰ: ੪. ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀਉ ! ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੀ ਸੂਝਹ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨ ( 
ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 1 

ਮੈ' ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਾਂ ।ਐਰਹਾਉ। ੧੦. ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ।੪੨੭੧੦੬। $ 

੧. ਨਟ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ___ ਪੈ #ਰਥਾ : ਗਰਬਾ--ਹੈਕਾਰ। ਮਿਲਖ--ਜ਼ਮੀਨ। ਦਰਬਾ-- ਮੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੌਲਤ, ਧਨ। ਕਾ ਕਉ-ਕਿਸ ਨੂੰ। ਲਪਟਾਇਓ--ਚੌਬੜਿਆ 0 

ਵੀ ਕੀ <<, ਕਾ, ਰਾ, ਬਕ, ਆ, ਦਾ ਵਕ, ਪਰ =, ਰਾ, ਰਾ, ਰਾ, ਪਰ , ਆ, 
ਜਦ 1 1 11੧੨੧ -੦੧<1- ਨ-ਆ - ੧੧੬੦੬ 
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੨੦੩੦੨੦੬੦੩੦੬੦੬੦੬੦੬ 
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੨੦੦੦੦੦੬੦੬ 

੨੧੬ 

%੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬ 

੧੬੦੬੧ 

ਇਆ ਵਰ; 

੨੦੨੦੦੦੬੦੦੨੨ 

੧੧੬੯੨ 
੨੬5 

(੨੨੦੧੬ 

ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ-ਤੋਂ । ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ । ਬਨਿਤਾ- 
ਇਸਤਰੀ। ਇਸਟ ਮੀਤ--ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਆਪ--ਆਪਣਾ। 

ਮਾਈ-ਮਾਂ। ਰੁਪਾ-ਚਾਂਦੀ । ਫੁਨਿ-ਭੀ । ਦਾਮ-ਨਕਦ ਰੁਪਈਆ। 

ਹੈਵਰ-ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ । ਗੈਵਰ-ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ। 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹ ਜਾ (੧੨੨) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੭ 
੬੧੬੦੬੯੦੦੦੦੦੪੬੦੬੦ਣ6੦0੦੫੪੦੦੬੦੬੯੬੦੬੫੬੯੬੬0੬੦ਣ੦੬੯ਟ੦੬੦੬੦ਟ੦੬6੬੦੨੦੬੦੬6੦੦ਟ੬6੬੦੬੯੬੯੦੦੬੦੬੦੬6੬6੬੦੦6੬੦ਟ੪੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬6੬੦ਟ੦੬੦ਟ੦ਟ੦੦੦੩ ੧ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨੂੰ 
ਪਦਾਰਥ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ, ਧਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ 

ਇਮ 

੯੨ 

ਆ ਟ6=੦= 

ਅਰਥ : ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ॥ 

ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੍ 
ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾ __ ੧. ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥ । 
ਸਕੇ ? ੨. ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥ | 

ਉ: ਹੇ ਭਾਈ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੱ ੩. ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥ | 

ਕੀ: 11110 ੪. ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੈਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ __ ਦੱ ੈਂਣ ਗੁਰ ਕੀ ਖ਼ੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥ ੍ 
ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹ __£' ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥ ਹੀ (6 
ਨਾਲ ਨਰੀਂ ਜਾਂਦਾ। ੭. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥ ਮੈ 

੨. ਹੇ ਭੋਲੇ ! ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ __ €- ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥ ਹੈ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਰਾਜ, ਮਿਲਖ ਤੇ ਧਨ ਆਦਿ ਇਹ __ ੯. ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ (4 
ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।੧। ੧੦. ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥ 

੨ ਹੈ.ਝ ਗਿਮਜ (ਜਦ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ-ਡੀ;ਮਖਣਨਾਨਹੀ ਪਦ ਅਰਥ . ਤਾ ਤੇ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਬੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ? ਨਾਲ। ਚੀਨਿ-ਪਰਖ ਕੇ। ਮਾਨੀ-ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਰੇਣੂ-ਧੂੜੀ। 0 

ਰੀ ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ; ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਅਹੰਬਧਿ-ਹਉਂ-ਹਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਉ: 9. ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਵਲ ਇਕ ਨਾਮ ਅਕੂਲ। ਤਿਨਿ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜੀਅ ਅਧਾਰੁ-ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ $ੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ _,,ਰਾ। ( 

ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰ੍ ਨ 
ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਅਰਥਾਂ : ਮਿ 

੫. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ, ਮਿਲਖ, ਧਨ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇ' ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ੧ 
ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਵਹੁਟੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ? ਰੰ 
ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਗ ਰਹੇ 

੬. ਤਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨ 
ਕੋਈ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।੨। ੨. ਉਸੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ & 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ ।੧। । 

ਦੌਲਤ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ੩. ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। __ ਨੂ 

੮. ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ੪. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ੍ 

ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ।੩। ਕੇ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਮਹ 

ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ੫. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗ ਨੂੰ 
ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਾਂ ? ਗਈ। ੍ 0 

ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ੬. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਗ ਨੈ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।੨। 

੧੦. ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ੭. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਟੂ 
ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ 
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨ 

ਦੇ ਸਾਕ ਸੈਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ੮. ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨ 
ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।੪।੩੭।੧੦੬। ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਟਾਂ-ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।੩। ਲਹ 

੨੦੨੦੨੦੬੦੪੬੯੬੦੨੨੦੬੦੦੨੦੦੬੦੬੬੦੬੬੦੬੦੬੬੦੦੪੨੬੪੬੬੯੦੦੨੦੦੨੯੦੦੦੨੯੬੦੦੦੨੯੨੬੦੦੨੦੬੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦੨੨੬ 



(੧੨੩) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੭੯੯ 
ਵਾ, 

(੨੨੧੨੦੨੨੬੬੨੪੦੦੬੦੨੦੧੬੦੦੦੦੬੪੨੦੬੬੫੦੦੯੬੦੬੦੦੬੦੧੨੬੯੬੧੦੦੨੦੦੦੬੬੦੨੦੦੨੦੧੨੦੧੨੦੧੦੧੨੦੨੧ ੨੬੦੨੧੦੨੦੨੨੮੮੧੮੧<੧੨ ੧੨੧੬ 
ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜਨ 

ਮੱ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਕਿਤਨਾ 
ਨ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ? 
0; ਉ: ੯. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ 
ਮਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। 
੬ ੧੦. (ਅਤੇ-) ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੈ।੪੩੮੧੦੭। 
ਹੋ 

ਰੇ 6 __ ਭਾਵਾਰਥ : ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ 
ਹੋ ਦੇ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ 
ਬੀ ਪਾ ੨. ਆ (੧ ਆ ਦਾ ੨. 

6 `ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ੧੨੧ 

ਹਉ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸੀ। 

੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
| _ ੧. ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ॥ 
(0 _ ੨. ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਰੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥ 
0) _੩. ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥ 
(6 _ ੪. ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥ 
੬. ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥ 
& ੭. ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥ 
(( _ ੮. ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥ 
(6 ੯. ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥ 

ਹ! ਪਦ ਅਰਬ : ਰੇ-ਹੇ। ਕਉ=ਨੂੰ। ਆਹਿ-ਤਾਂਘ, ਇੱਛਾ 
ਮੰ ਕਰ। ਜਾ ਕੈ-ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਊਣਾ-ਊਣਤਾ, ਘਾਟ, ਕਮੀ । 
੍ ਸਾ-ਵਰਗਾ। ਸੇਵਿ-ਸਿਮਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ। ਆਦਿ 
%$ ਪੁਰਖ-ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਆਦਿ ਤੇ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੈ । ਅਪਰੈਪਰ--ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 
& ਪਰ੍ਹੇ। ਆਦਿ-ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੁਗਾਦਿ-ਜ਼ੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। 
0 

ਹੀ ਪ੍ਰ: ਰਨ 
0 ਸਮਝਾਈਏ ? 

6 ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ !ਇਸਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ : 
( ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ 
(0 ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂਘਦਾ ਰਹੁ । 
0 ੨. ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।% 
&___ ੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ 
ਰੰ ਪੀਤਮ ਬਣਾ। 
ਨ ੪. ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸਾ ਰੱਖ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ 
(0 ਆਸਰਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
(0 ੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, 
0 (ਭਗਤੀ ਕਰ ।) ਰ੍ 

ਦੀ 

, ਕਲ ਕਲਾ ਤਾ ਕਰਾ ਰਲਾ ਲਾਲਾ, 

<<, ਨ <<, ਅਲ ਮਨ , ਦਿ ਦੀ <<, <, ੨੩ ੫=, ੬, ਦਾ 

:੨੦੨੪੨੦੬੬੦੬੦੨੦੬੪੬੪੬੬੦੬੬੦੨੬੦੬੯੦੦੦੯੬੫੬੦੬੫੨੦੬੯=੯੦6ਣ0੨੬੯੬ਣ6੨੦੦੯੦੯੨6=੦੨੦੨੦੨੦ਵ੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੨੯੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦=੨ ੧੨੧੬੯ 

ਨ 
੬. ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰ 

ਸਾਰੇ ਦੇਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।੨। 0 
੭. ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ & 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ । 

੮. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜੁਗਾਦਿ ਕਾਲ 
ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। _ ਨੰ 
ਨ ੨੧੧ 

੯. ਹੈ ਮਨਾ! ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਿ 
ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ 

੨0 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ੧6 
ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈ' ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੈ 

ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੪।੩੯।੧੦੮। (ਰੰ 

ਭਾਫਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਉਸੇ ਨੂ 
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਮੇ' ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨੰ 
ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। (1 

ਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ( 
੨. ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 
੩. ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥ ਮਹ 
੪. ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ $$ 
੫. ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਵਹ 
੬. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥ । 
੭. ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੍ 
੮. ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥ 
੯. ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥ ਮਹ 

੧੦. ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥ ਨ 

ਪਦਾ ਅਰਥ - ਹਮ-ਮੈਂ । ਮਾਨਾ-ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੂ 

ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । ਕੁਸਲ--ਸੁਖ । ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ-ਸ਼ੁਖ ਵਰਗੇ, ਸੁਖ ਰੂਪ। ਹੂ 

ਟੇਕ-ਆਸਰਾ। ਕਿਛੁ _ਕਰਣਾ--ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ 
ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ। ਵੇਪਰਵਾਹਾ-ਬੇ-ਮੁਥਾਜ। ਤੇ-ਤੋਂ, ਨੰ 

ਨਾਲ । ਮੋਹਿ-ਮੇਰਾ। ਅਸਨਾਹਾ--ਅਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨ੍ 
ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਦਾਸੇ-ਸੇਵਕ। ਠਾਕੁਰ- ਨੂ 
ਮਾਲਕ । ਮਹਤੁ-ਮਹੱਤ, ਮਹੱਤਤਾ, ਵਡਿਆਈ । ੍ 

00 

ਅਰਥ : ਨ 

ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨ 
ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਮੰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ? ਰੰ 

ਉ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮੈ 
ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨ 

ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਤਿ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨ 
2, 



ਨਿਾ` $££ 
ਉੜੀ ਮਹਲਾ ਰਾ 
ਰਿ ੨<੦੦੨੬੧੬=੬੦੬ ਵਾ ਮੰ 

੦੬੬੬੬੬੬੬੦੧ ਸਹਿਮ। ਪੀਰ ਹ 
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ਲਾੰ 
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। ਸੋਸ ਰੀ 

ਹੱ 
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ਪਾ 
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ਰੋ 
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ਉਹ ਸਦਾ 
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ਹੈਂ ਦਾਤਾਰ 
ਨਟ, ਕਿਵੇਂ 

ਨ ਦਾ 
00 

ਲਹ 
੨. ਕਿਉ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 

ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ 

ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਦੀ ਸਿਫ਼ 
ਹੇ ਸਮਰੱਥ ) 

ਨ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁ 

ਹੈ ਤਾ 

ਰੇ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ 
ਸਹਾਈ ਸਿ 

੧ 
=- 

ਚਿਤ 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ 
ਹੈ, ਤਾਵ 

8 

ਨੇ 
ਹਨ ।੧। 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ 

31 
ਉ: ੧. ਚ 

ਇਉ' ਹੀਂ 
5. < ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੰ, 

0 

ਹਉ 
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ਨ 
ਹੈ. ਸਦਾ ਸੀ 

ਤੂ ਪੰਖ 

'ਲੱਗ ਨੂੰ 
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ਲਗ ੧ 

0 
੩. ਹਂ 

ਹੈ। 

ਸਾਰੀ 

! ਜਿਸ ਮਨੁ 

' ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ 
0 

ਦੱ 
ਹੀ ਸਹਾਰਾ 

ਦੀ ਇਹ 

( ਪ੍ਰਭੂ 

ਜੀਉ ਜੋ | 

ਆਦਿਕਾਂ ਣਾ 

ਨ 

0 
ਕ
ਿ
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੨. ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 
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| 
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ਰੰ 
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ਨ 

0 

ਜਿ 
੬. ਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ( ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।੨। 

ਵਿ 

ਦਿ ।੨। 0 

ਹੀ 
ਹੜ 

2
 

੫. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। 
ਜੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ & 

॥( 

4060 
ਗੁਰੁ 

ਰਾ 

ਵਾ 
- 

ਕੋਈ ਸੈਸਾ ਨ 

ਨ 

|. ਦਬ ਅਬ ਮਲ ਰਾ 

ਉਹ ਮੇਰਾ 
ਭਰ 

' ਵਿਚ 

ਸਿ 

ਆਉਂਦੀ । ਮੈਂ ਉਹ ਨ 

ਹੱ 
(ਵਦੀ, ਸਉ 

ਸਭਨਾਂ 

ਇਤ 
ਰਾਖ 

ਲਾ 
(ਸੈ ਢੂ 1 

(0 
ਸਾ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਕੀ 
ਘੜਾ ਉਨ ਦੋ ਨਰ ਆਉਦੀ 

ਮੀ 

0) 

ਹੰ ਤਾਕਤਾ 

ਮਨ ਦੀ 

ਪੀੜਾ ਤਾ ਲਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਨ 

ਹੈ ਜਾ ਹੈ।ਤ 
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਪਰੀ-ਖੂਰਨ (0 

10 
ਹੈ, ਐਮ 

! ਦਸ, ਹੁ 

੯. ਗੁਰੂ 
ਹਂ। 

" ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
0 

ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! 
ਕੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ 

ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਥਾਵਾਂ 

ਹਰ 

ਪ 3 ੍ 
' ਮਨ ਕਰਕੇ ਇ ਹੋ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ।੧੧੦॥ 
ਹੂ 

6 ਪ੍ਰ 
ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰ ਮਾਲਕ 
9. ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ।੪1੪੧ 

ਮੈ 

& 

ਨ 

.. 
ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਭੂ 

ਰੱ 

(0 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋ 1੧੦੯। 

ਦੇਹ ੫ ਰਾ ਆਤਮ ਘਾਤ ॥ 

ਨ 

ਕਲ ਚਾਨ ਬਿਸ ਹੀ ਹੈ।੪।੪੦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ, ( ਜਪਹਿ “ਜਜਜਦ ਕਾਮ ਤੇ 

00 ੧੦. 

ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ 

ਨਾਮੁ 
ਜਿਨਾ 

॥੧। 
ਰਿ 

ਰੰ 
ਵਡਿਆਈ 

ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਸਿ 
ਜਾਹੀ 

ਕਾਮ 
1 

ਰੰ ਹੈ, 
ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉ 

ਨ 
ਕਉਨ 

& 

ਮਹ 
ਹਨ, ਉਨ ਦਾ ਰਟਨ ਕਸ 

੩. ਮਰਿ ਬਿਹੁਨ ਜੀਵਨ 
ਹਕ 

ਨ 

0 
(
ਰ
ਮ
 

੪. ਨ
 

ਸੀਗਾਰ ॥੨। 

ਮਰ 

( 

ਦਾ 

1 

ਹੈ ਕ
ੀ
 ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

ਮਰਲਾ ੫॥ 

੫. ਖਾਤ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਕਿ ॥ 

0 

ਭਏ ਸਮਰਥ 
੧॥ 

੩ ਨ ਸੁਨਹਿ 
ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥ 

( 

0 
ਕਉ ਤਮ 

ਕਾਲੰਗਾ ॥ 

2. ਜੋ ਸੀ ਤ੍ਰਿਗਿਦ ੨ 
: 

੧੧॥ 0 

ਲ ੧. ਜਾ ਕਢ 
ਨਾਹੀ 

ਕਮਾਰੀ ॥ 

ਪਸੁ ਪੰਖੀ 
ਮੰਤੁ “(64 

0 

੍ 
੨. 

ਰ 
੩ 

ਕੌ 
॥੧ 

੨ 

੯. ਰਾ 
ਰਿਦ 

ਮਿਲਣ 

ਨਨ 

(0 ੩. ਮਾਧਉ ਜਾ ਨਾਹੀ ਸੈਸਾਰੀ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ -ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 
ਵਾਲੇ । ਮਰਿ ਰੀ 

( 
ਕਉ ਕਛੁ 

ਹੋਇ॥ 

੧੦ 
“ ਦੁਲਭ-ਮੁ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਤਮਿਕ ਨ 

੪. ਤਾ ਕਉ ਰਿ ੨॥ 

ਰੀ 
ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ -੧ 

0 
ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਦਾ ਖਾੜੀ ਮ
ਿ
 

ਸਦੇ। ਬਿਸਥਾਰ 0 

11 
ਜਾ 

| ਵੱ 

--ਹੱਸਦੇ 

੦ 0) 

0) ੫. ੧ 
ਸਹਸਾ 

ਧੀਰ | 

ਉਹ । ਆਤਮ 
ਨਹੀਂ ੇਖਣੇ । ਹਸਤ 

--ਸਿਫ਼ਤਿ 

੬. ਤਾ ਕਉ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪੀਰ ॥੩॥ 
ਜਾਹੀ ਜੀ ਉਰ ਨ ਬਿਹੂਨ-ਸੱਖਣ -ਮੁਰਦਾ। ਲਓ ੨੨੬੦੭ 

( 
ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਨ ਆਵੈ 

॥ 

ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਡੰਬਰ । 
#੨੧੦੧੦੦੧੦੨੬੦੨੬ 

। ਨਹ, 
7 ਨਿਕਟਿ ਰਸ 

ਪਾਇਆ 
॥੧੧੦॥ 

ਫੈਲਾਉ, ੨੬੬੬੦੬੧ 

$ ੮. ਤਾ 
ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ॥੪8॥੪੧ 

. ਖਿਲਾਰਾ, ੨5੨੬੬੬%੧ 

2 

ਨਾਨਕ 
ਦੇਖਾਇਆ 

ਨ --ਕਲੰਕ, ੨੧੨026੨0220%2 

ਉਸ 
ਨ
 

੧੦. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਨ, 
(੨੬੬੬੯੬੯੦੯੨੧ 

੧ 
ਅਰਥ : ੨੨੨੪੩੦੨੬ 

।ਿ 
ਮਦ ੨੦੦੦੦੦੨੯੬੯ਟ੦੨੧ 

__ ੨%੦੨੨੨੦੨੨ 



(੧੨੫) 
ਦੀ ਆ ਆ ਕਿ <, 

ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੮6 
ਦਿਲੀ ਲੀ ਲੀ ਕੀ ਪੀ ਦਾ =, 

(6੨੨੧੬੨੦੨੦੨੦=੦੨੯੨੦੨੯੨੨੨੬੦੬੦੬੦੬੧੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੫੨੦੨੦੨੦੨੦੬੦੨੦੬੫੨੧੨੦੬੦੨੦੬6੨੯੬੦੨੯੨੯੨੫੨੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੨੬੬ 

ਨ ਸਲਾਹ। ਪਰਮਾਨੰਦਾ-ਸਭ ਤੋਂ' ਸਰੇਸ਼ਟ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ । 
& ਪੰਥੀ-ਪੰਛੀ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ-ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ 
(0 ਟੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ । ਤੇ-ਤੋਂ । ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ । ਮੰਤ੍-ਉਪਦੇਸ਼। 
0 ਦ੍ੜਿਾਇਆ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ _ਕੀਤਾ। _ਰਿਦ _ਮਾਹਿ- 
( ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 

( ਅਰਥਾ : 
&) 

ੂ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਜੋ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ 
ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 
(6 ਉਂ: ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹ 
0 ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
0 ੨. ਪਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
&% $ ੨... 
੍ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ 
ਨ = ੨੬ ਆ 41 ਕ 

ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ 
(6 ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।੧। 
( ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ 
0 ਦੇ ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 
0 ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ 
ਮਹ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। 
ਮਹ ੫. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ, ਪੀਣ, 

ਖੇਡਣ, ਹੱਸਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ । 
6 __ ੬. ਪਰ, ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ 00 ਹੈ = 2 

(1 ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
8 ਕੀਤੇ ਦੱਸੋ! ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ।੨। 
(6 ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 
0%1 , ੫ ਦਾ) 

੍ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? 
( ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। 
ਨ ੬੨ ਵਰ << [1 0 2 ਆ 

ਹਰ ੮. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੁ, ਪੰਛੀ, ਸੱਪ, ਕੰਨਖਜੁਰੇ 

0 ਆਦਿ ਨੀਚ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਮੰਦਾ ਹੈ।੩॥ ___ 
੬ ੯. ਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ 
% " ੜੇ ਹੈ ਤੇ '=ੜ 

1 ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
0) __ ੧੦. ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭੀ ਐਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 
) ਦੇ ੨ । ੩੫ 

0 ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੪।੪੨।੧੧੧ 
0 

ਨੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ 
(0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੇਹੀ ਦੁਰਲੱਭ 
0 ਹੈ ਤੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
0 2 << . ਮਿ ਵੀ, 

() ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
(੧ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, 
ਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
00 99 ਵ ਉ << 

0 ਉਥਾਨਕਾ : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ 
1 ਕਾ ਯਘ ਟ ੪ ਯਘ 

06 ਮੇਰਾ-ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ 
( <<, ਇਆ ਆਂ ਜਿ ੨੨੫੦੨ , 

ਪਤ ੯੨੩ ੬੪੭ ੭ ੰਤ €6 ੭ ੪ ੩ ਪਤ ਬੀ ਪਤ ਵਖ ੬੭ ੮੨੬੦੬੦੬੯੦੦੦੬0੬6੨6ਣ੬੧੬੦੨੯੦੦ਟ੦੦=੯=੦੬੦੬੬੯ਣ੦ਟ੯੦੯੬੯ਟ੦੦੦ਣ੦੬੦ 

ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮਿੱਟੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ $ 
ਇਕੋ ਸੀ, ਹਵਾ ਭੀ ਇਕੋ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਭੀ ਇਕੋ ਨੂੰ 
ਸੀ; ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ? ਨੂ 
ਰੂਹ ਤਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਸਿਰਫ਼ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਨੈ 
ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ' ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। 0 
ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ-ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 
ਹੈਂ ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ । ਹੂ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ (ਹੈ 
੧. ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ॥ । 

_ ੨. ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਸਾਕ ॥੧॥ (ਹੀ 
੩. ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ ॥ ਰੰ 
੪. ਮਿਲਿ ਸੈਜੋਗਿ ਹੁਕਮਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 
੫. ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ॥ ਨ 
੬. ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ ਰੋਤਿ ॥੨॥ ਮਰ 
੭. ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ॥ ਮਹ 

&%) 

੮. ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥੩॥ (| 

੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ ॥ 0 
ਘ ਦੇ 

੧੦. ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਥਾਟ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥ _$ 
ਪਦ ਅਰਥ -“ ਕਾ ਕੀ--ਕਿਸ ਦੀ ? ਕਾ ਕੋ--ਕਿਸ ਦਾ ? ਨਾਮ ਨ੍ 

ਧਾਰੀਕ-ਨਾਮ ਮਾੜ੍ਹ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਮਾੜ੍ਹ ਹੀ। ਕਾਹੇ ਕਉ- ਨ 
<< ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ । ਮੂਰਖ--ਹੇ ਮੂਰਖ ! ਭਖਲਾਇਆ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ( 

ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜ-ਬੜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣਾ । ਸੰਜੋਗਿ-ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਾ- ਟੂ 
ਕਿਥੇ ? ਕਿਉਂ ? ਰੋਤ-ਰੋਵੇ। ਬਿਲਲਾਹੀ-ਲੋਕ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ। ਹੂੰ! 
ਜੀਅਰਾ-ਜਿੰਦ। ਕਪਾਟ-ਕਿਵਾੜ, ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਰੀ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਭੁਮ-ਭਟਕਣਾ। ਥਾਟ-ਪਸਾਰੇ, ਬਣਾਵਟਾਂ। 1 

ਅਰੜ : ॥ ” 85 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਕਿਸੇ ਭੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਦਿ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨ 
ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇ-ਵਸ ਹੋ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ੍ 
ਉ: ੧. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹੈ 

ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ( 
ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਉ ਹੈ। _ ਨ 

੨. ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਂ ਨੂੰ 
ਧੀਰਕ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨ 
ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ।੧। 

੩. ਹੈ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖਾ ! ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਮਰੈ 
ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨ 

੪. ਦਰ ਅਸਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ੧ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਜੋਗਾਂ ਨਾਲ, (0 

ਮੀ ਆਂ ਨ ਨ ਹਾ ਦਲ ਦਾ 1 

ਕਿ ਆ ਦੇ ਪਦ ਪਕਾ ਕਿ ਕਦ ਪਦ ਪਦ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਾ 
(5 4. 44). ਕੀ 2 5 
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0 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਦਿਕ ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗਤ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ $££ 
੫੩ 

5੯੭ ੧੯੨੩੧੭੫੯੭੭੩੦-੧੨੦੯੦੩੨੧੯= ੦ ੮ ਹਜ ਅਰ ਅਜ ਅਜ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕੇ । ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਭੂਮੀਆ-- 

॥ਰ02004120102092095 ੧੬੦੬੧ ੨੦੨੦੧੨੨੬% 

0 

0 &ਿ 

ਵੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈਂ; ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ _ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਭੂਮਿ ਉਪਰਿ- (0 
੍ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੈਜੋਗ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ । ਲੁਝੈ--ਲੜਦਾ, ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਤਤੁ-ਨਿਚੋੜ, ਨ 

ਮਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ।(ਰਹਾਉ। __ਸਾਰ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ । ਛੁਟਕਾਰਾ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ । 
੍ ੫. ਦੇਖ ! ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ _ਛੁਟਕਾਰਾ। 
ਲਹ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। 

ਰ੍ ਅੰ ਮਹ ਕੋ ੧ #। ਕਿੱਥੇ ਨ | 
| ੬. ਇਥੋਂ ਹਵਾ, ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਹੈ, ਦੱਸ! ਕਿੱਥੇ... ਨ ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ! ਇਹ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨ 
0 ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ ਰਤੀ ਨ ਨ ਰਿ 
00 ਸਰ ੨ ਰਖ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕੋਈ $ 
0 ਚਿਰ ਸੈਜੋਗ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਰੋ ਕਿ #ਾ (ਹੀ 
੫ ਉੱਚ ਉਤ &<- ਇਤ ਹਾਂ"... ੫ _ਅ ੪ ੫ . ੫ 

। ਹਨ। ਸੌਜੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੱਤ ਵ ਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉ, ੧ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰ 
( ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਭਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ $ 
ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਉਦੇਹਨ। ਨ ੧ 
9 ਹੈ।੨। ਤਣ ਲੇ 0 
0 ਣਾ 4 &, ੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ-ਰੂਪੀ ਵਡੇਰਾ ਰੋਗ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂ 

ਨੰ ਹਦ ਸਿਧਿ ਮਦ ਕਿਹਰ ਬਧ ਵਾਪਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮ 
ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਹੋ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ _ਦਬੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੧। ਮਰ 
(8 ਲਈ ਕੋਈ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੂ 

ਹੀ ਵਾਲਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।੩। _ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ( 
ਪ੍ਰੋ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਊ; ੩ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੰ 
੍ ਕੌਣ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ 
0 ਉਂ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ! ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂ 
੍ ਮਨੁੱਖ ਦੇ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ-ਕਿਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0 

0 ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਿ ਨ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਨ 

ਨ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ : ੪. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ 
ਨ ਹਨ।8।8੩।੧੧੨। ਵਾਲਾ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਹੈ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਾਈ ਹੈ।%ਰਹਾਉ। (( 
ਆਦਿ ਸਭੇ ਸਾਕਾਦਾਰੀਆਂ ਸਦੈਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ 
ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ? 1 

ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਧੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੈਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਣਾ _ਉ: ੫. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਤੱਕੋ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨ 
ਵਡੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ; ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨੂੰ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 00 ਪੀ 
ਰੱ ੩ ਕੇ. ਲੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
6 _ ੧. ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਰ੍ “ਅਤ 0 ਨ ਫੇਂ ਜੀ ! ਅਜਿਹੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਤ $ 
& _੨. ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥ ਗੀ ਹੌਜਾ ਈਂ ? ਰਸ 
੍ ੩. ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥ ਉ: ੬. ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ! ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ $ 
6 _੪. ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੀ--ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਝਦੀ ਹੀ & 
੫. ਭੂਮੀਆ ਭੂਮਿ ਊਪਰਿ ਨਿਤ ਲੁਝੈ ॥ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮ) 
0 ੬. ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ _ ਕੂ 
ਨ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਾ ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨ; 
[[ “ਨ ਇਹੁ ਤਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 
6 _ ੮. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥ ਦਾ ਤੀ ਨ ਸਰ 
(੧ __ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਦੀਸਹਿ-ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕਉ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । __ਉ: ੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 
॥ ਬਿਆਪੈ-ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਉਨ ਵਡਾ-ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਲੱਡੀ ?ੈ। । 
॥ੱ) (8 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਛ ਜੀ (੧੨੭) ਗਾਉਤੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੯-੯੬ 
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੮. ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ੬. ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਪ 
ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੀ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
( ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਭੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨। 

ਹੁੰਦੀ ।੩।੪੪।੧੧੩। ੭. ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ 
ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਹੀ ੫. ਰਾ ਪਲਾਂ ੍ ਿ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਆ ਹੀ ਪਤਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸੋਭਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ ੩. ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੂਰੈ ਰਾਖੀ ॥ ਦਾ ਸੈਸਾਰਕ ਕਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ 
$; _੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਲਦਾ ਹੈ।੩। 
ਨ ਨ) ਦਲ ਦੀ < <੩ 

(੫. ਪੂਰਾ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਹੋ 

੧ ੬. ਪੂਰਾ ਤਪੁ ਪੂਰਨ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥੨॥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਵਿ 

$ ੭. ਹਰਿ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ ਰਿ 
(0 ੮ ੨ ਰ ਵਸਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਹੂ 2. ਕਹੀ ਨਾ ਪਰਾ, ਲਾ ਲਤ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ 
& ੯. ਕਰਣਹ ਰੁ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰ ॥ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਇਤਨੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ 
06 ੧੦. ਕਰੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥ ਹੈ।੫੪੫੧੧4 

ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪੁਰਾ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
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ਮਾਰਗੁ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ । ਪੂਰੀ ਰਹੀ--ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ 
ਰਹੀ । ਜਾ-ਜਦੋਂ । ਪੂਰੈ--ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ । ਤਾਕੀ--ਤੱਕੀ । ਰਾਜੁ- 
ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ । ਜੋਗੁ-ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ, 
ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨੀ। ਪਤਿਤ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 

ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਲੋਕੀਕ-ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿਹਾਰ। ਹਦੂਰਾ- 
ਅੰਗ-ਸੈਗ। 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਦੱ ਰਾ << 
੧੦੦੦੦੧੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬6੨੬੧ 

ਅਰਥ 

ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਕੀ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? 

੧. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਨੇ 
ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੀਰਥ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

੨. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ 
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ 
ਅਸਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ।੧। 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

੫. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ- 
ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੈਤੋਖ ਵਾਲਾ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਾ, ੨ ਰੇ 

੧. ਸੈਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥ 
੨. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ॥੧॥ 
੩. ਸੈਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
੪. ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਸੈਤ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੈਕਾਰੁ ॥ 
੬. ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥੨॥ 
੭. ਸਤ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥ 
੮. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਸੈਚਾ ॥੩॥ 
੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥ 

੧੦. ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥ 
ਪਦ ਅਰਥ . ਧੂਰਿ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ । ਅਘ-ਪਾਪ। ਕੋਟ- 

ਕਰੋੜਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਛੋਟ-ਖ਼ਲਾਸੀ। ਪੰਚਾ-- 
ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜੇ ਦੂਤ। ਸੈਚਾ--ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕਾ-ਜਿਸ 
ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕਰਮ--ਭਾਗ। ਤਿਸੁ-ਉਸ ਨੂੰ । 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਬਾਬਾ ਜੀ! ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 
- ਕੀ ਫਲ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਪਰ ਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। 

੩. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। 

2੨ << ਰਾ ੨ ੩੪੩੦੩੪੦੩੪੩੩੩੦੩੦੩੭੩ ਆ ਰਿ 
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੧੨੦੨੯ 
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੧, ੧ 

੨੩ 

੨੦੦੦੦੦੬ 
ਲਾ 
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6 ੪. ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਨ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
&; __ ੫. ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
। ੬. (ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਥਾਂ) ਇਕ 
0 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 
ਰੰ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
0 ਉਂ: ੭. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, 
(ਰੀ ਗੁਰੂ-ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਸ 
੍ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮਿਨ ਨ ਵਲ ਨਿਧਿ ਲਾ 

( ।੩॥ 
ਹ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਗੁਰੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 
( ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਲਦੇ ? 

(| ਉਂ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ 
ਮਰ ਹੋ ਆਉਣ। 
ਮਹ ੧੦. ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ-ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 

ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੪।੪੬।੧੧੫ 

੍ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸੈਤਾਂ 
0 ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

$ ੧. ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥ 
ਨੂ ੨. ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥੧॥ 
੩. ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
0; _ ੪. ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਾਧੂ ਸੈਗੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 ੫. ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ ਨਾਮਾ ॥ 
0 _ ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 
& _੭. ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

6 ੮. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥੩॥ 

& _ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
6! ੧੦. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥ 

0 ___ ੫ਦ ਅਰਥ - ਜਪਤ--ਜਪਦਿਆਂ। ਕਮਲੁ--ਹਿਰਦਾ-ਕੌਲ । 
 ਪਰਗਾਸੈ-ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸ-ਡਰ । ਮਤਿ-ਅਕਲ । ਪਰਵਾਨੁ- 
(0 ਕਬੂਲ | 

ਨ ਆਰੱਲ : 
ਨ ਹਾ ਕਿ 

ਨੂ ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੂੰਧਾ ਪਿਆ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ 
ਨ ਸਕੇ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ 

0 ਹੀ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
$ __ ੨. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
0 ਹਨ ।੧। 

੬੧ 0 ਲਾ 
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੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਓਹੀ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਹਰੀ ਨੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ । 0 

੪. ਪਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ 
ਦਾ ਸੈਗ ਭੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ 8 
ਹੈ।੧। ਨ 

੫. ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੬. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਨੂ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।੨। ਰਿ 0 

੭. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (0 

੮. ਪਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੰ 

ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।੩। ( 
੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਾਈ' ਨੂੰ 

ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
੧੦. ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਨ ਉ 

ਹੈ।8੪੭।੧੧੬ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ । 
੧. ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
੨. ਵਿਸਰੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ ॥੧॥ (6 
੩. ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਨ 'ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥ 0 
੪. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੀ 

੫. ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ ਨ 
੬. ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੨॥ ਮਰ ਨ 

੭. ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥ ਹਉ 
੮. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹੁ ॥੩॥ । 
੯. ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ 

੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥ ਨੂ 
ਪਦ ਅਰਥ -“ ਏਕਸੁ ਸਿਉ--ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਨੂ 

ਤਾਤਾ-ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ। ਕਤਹਿ-ਕਿਤੇ ਭੀ। ਸਾਹੁ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ । ਹੂੰ; 

ਵਿਸਾਹੁ-ਇਤਬਾਰ। ਜੀਵਨ--ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 

ਆਸਰਾ। ਪਰਮ ਪਦੁ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ। 1 

ਅਰਥ . 

ਪ੍ਰ: ਸ੍ਰੀ ਜੀਉ ! ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸਾੜੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਰ 

ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੈ 
ਉਪਚਾਰ ਹੈ ? ( 

ਉ: ੧. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂਹ 
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। । 
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1) 

(੩. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ੨. ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
0 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ।੧। ਨ 
ਨ __ ੪. ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਓਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂ 
ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿ 
ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ੪. ਪਰ, ਨਾਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੂ ( ਐਬ ੧ ੭ ੨੭੧ ੯ ਦਿ ੭ ਉ 1 

ਹੀ ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਮੀ 
ਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੫. ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਨ 
& 4... ੪੫ 8. ਅੰ ਪੰ ਰਿ ਆ 4. -. 0, 

0 ੬. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਏਥੇ ਓਥੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ।੨। ੬. ਜੋ ਭਗਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰ 
(0 2. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ- ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।੨। ਲੀ 

ਨ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। 2. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 0 
0 ੮. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ੮. ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸ੍ਹਾਸ-ਸੂਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ।੩। | 
6 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੩। ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਨ 
ਨ & _ਤ ਘ ਨ . ਗੁਰੂ ਹਨ ਦਮਥਦਾ % 

। ੪. ਤਮ ਚੰਗਾ ਰੈ। 

0 ਰੱ (004 ਗਿਆ। ੧੦. ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਨੂਹ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।੪੩੯੧੧੯। ਨ 

ਹਸ ਪਦ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ।੪।੪੮੧੧੭% ਗਲ ਤੀ ਹਰ 
॥( ਨ ਨ ਰ ੨ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦਾ ਸੈਬੈਧ 
ਨੰ __ ਭਾਵਾਰਥ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਨ 
& ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾੜ ਨ 
ਸੱ) 4 ਲ_ %੪ ੪ | ॥ 

ਨੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਉਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ੧. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਨ 
2. ਨ ਹੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੨. ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥੧॥ 
00 

(| _ ੧. ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ੩. ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ । 
(੧ _ ੨. ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥੧॥ ੪. ਸ੍ਰਮੁ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ 
0 _ ੩. ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ ੫. ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੈਤਾ ॥ ਨ 

6 ੪. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ੬. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥੨॥ (0 
0 ੫. ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ੭. ਸਭ ਤਜਿ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਣਿ ਆਇਓ ॥ 
0. ੪੩ 

| ੬. ਨਾਮ ਰਤੁ ਸੋ ਭਗਤੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ ੮. ਊਚ ਅਸਥਾਨੁ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ॥੩॥ ਹੂ 
ਮੂ ੭. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਧਾਰੈ ॥ ੯. ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸਿਆ ॥ ਮਰ 
੮. ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ ੧੦. ਕਰਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥ ਨੂੰ 
0 _ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥ ਪਦਾ ਅਰਝ : ਸੌਤ ਪ੍ਸਾਦਿ-ਗੁਰੂਸੈਤ ਦੀ ਕਿਰਖਾ ਨਾਲ। ਤ 

੧੦. ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੁ ॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥ _ਧਾਵਤੁ-ਭਟਕਦਾ। ਤ੍੍ਿਪਤਾਇਆ-ਤਿ੍ਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਨ 
ਹੈ । ਵਾ ਟੂ ੩ ਕੇ ਇੰ ਅਖ 4 

0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਭਗਤ ਕੈ-ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਪ੍ਰਾਨ _ਗਿਆ। ਗਾਇ-ਗਾ ਕੇ । ਸ੍ਰਮੁ-ਥਕਾਵਟ । ਤੇ-ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ 6 
ਉ ਅਧਾਰੁ-ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਨਾਮੋ--ਨਾਮ ਹੀ। ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ-- ਕਰਨ ਨਾਲ। ਹੜੀਂ-ਮਾਰੀ ਗਈ। ਭਰਮੁ-ਭਟਕਣਾ। . 
ਨ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ । ਰਤੁ-ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ । ਜਨ ਅਰਥ : ਹੀ 
0 ਕਉ-ਸੇਵਕ ਨੂੰ । ਧਾਰੈ-ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਵਾਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਨੂੰ 
॥ = = ਉਤ 2 00 

ਉਹ `_ ਅਰਥਾ : ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨ 
1 ਗਾ ੨ 

ਨ ਪ੍ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। __ ਨੂ 
। ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ? ੨. ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ 
। ਉ: ੧. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।੧। (0 

ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ੩. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਕੇ ੧ 

ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖ ਦੀ ਅਰਾਮਗਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨ 
) ਇਨ 2, <<, ਦਲ ੨੨, ਲੀ ਰੇ 

ਤੱਤ "ਤਕ "7੩ "ਤਕ? ਤਕ 7੨ 6 7ਗ੮ '੭ਕ੮ ਹਲ 23੩. ੩੨ ੭478੨.“ “2੮:੩੩ “੩੩ ਤਕ “ਤਲ “ਤਕ: 5“ “ਤਕ “ਕਾ ““ਕ““ਕ “ਹਕ “ਹਕ ਤਕ ਤਕ? ਰਿ (ਅਜ ਅਲ ਅਮਨ ਅਲ ਅਲ ਕਲ ਅਕਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਮਾਂ ਅਲ ਕਲ ਅਲ ਲਾਂ ਕਾਂ ਜਾ ਅਲ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿ ਜਾ 

ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਦਿਆਂ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੈਸਾ ਜੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ 
ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

. (ਅਤੇ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।੧। ਰ੍ 
ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ 
ਭੀ ਹੈ? 

. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ-ਸਹਿਤ ਹਰੀ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

. ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।੨। 
ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ ਅਗਨੀ 
ਕਦੀ ਪੋਂਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 
ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।੩। 

- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮਨ, ਤਨ 
ਤੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ ਇਕ ਉਸੇ ਦਿਆਲੂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ । 

(ਅਤੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕੀ ਝੂਠੇ _ਜੌਜਾਲ ਛੱਡ 
ਦੇ ।੪।੫੨।੧੨੧। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੧॥ 
ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ॥ 
ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥੨॥ 

2. ਅਨਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 
੮. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥ 
੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 

੧੦. ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥ 

ਪਟ ਅਰਥ . ਟੇਕ--ਆਸਰਾ । ਟਿਕਾਈ-ਟਿਕਾਇ, ਲੈ, ਰੱਖ 
ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਿਨਸੇ-ਨਾਸ ਹੋ 

੧੦. 
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ਅਰਥ : 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? 

੧. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬਹੁਤੀ 
ਰਈ ਛਡ ਮੇ 

2੯੮੯ 

ਪ੍ਰ 
0 ਉ: 

੨੨੦੦੨ 
ਜਲ ਰੰ ੭ 

(੧੩੧) 
੧੬੯੬੬੬/੬(੬ਟ੪੨੯੬(ਟ੪੯੬੦2੯੬੯੬੯੬੯੬੦੨ਟ੦੬੯੨੦੬੯੨੨੦੨੦੦੨੦੦੨੨੯੬੯੨੨੪੬੩ 

ਲੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੬੦ 
੨੦੨੨੨੨੨/੨ 

ਕਲਪ ਅਗਾਂਹ ਰਮਾ ਲਾਲਾਂ ਆਮ 

੨. ਰਿ 

੩. ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

੪. ਜਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ ਲੱਗ ਗਈ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਪ੍ਰ: _ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ? 
ਉ:੫-੬. ਗੁਰੂ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਮੰਤ੍ਰ 

ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ 

ਅਤੇ ਸੈਸਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭੀ ਦੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ।੨। 

. ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 

. ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦੇ (ਜਾਲ) ਫਾਹੇ ਹੀ 

ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ।੩। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 
ਪਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭੀ ਉਸ 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦੀ, ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ।੪।੫੩।੧੨੨। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ॥ 
੨. ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੈਤਾਪੁ ॥੧॥ 
੩. ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 
੪. ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ 
੬. ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥ 
੭. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ॥ 
੮. ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥ 

. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 
੧੦. ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੈਤਾਪੁ-ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼। 

ਲਾਗੋ-ਲਗਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਮੜਦਾ ਹੈ। ਵਸਾਇ-ਟਿਕਾ ਰੱਖ । ਹੜੈ-- 
ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਇ--ਚੁੜੇਲ। ਭਨਤਿ--ਆਖਦਾ ਰੈ। ਪਰੀ-- 
ਪਈ । ਪੂਰੀ ਪਰੀਂ--ਘਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ । 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਾਮਾਦਿਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ? 

ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ 
ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। 

੨. ਪਰ, ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸੇਕ 
ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੧। 

੩. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। 
੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲੋ, ਰਿ 

੯-੧੦. 
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ਗਰ ਇਨ ੨੧੨੨੦੬੬ 
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ਸਿ 
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੨ ਕਲਸ਼ 

ਦਾਤ 
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ਜੀ 
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ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ 
ਨ. ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰੱਸੀ 
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ਵਾਲਾ ਹ 

ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹਨ।੩। 
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ਨਹੀਂ ਨ 

0 
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ਦੁਖਪਾ- ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਹੈ।੧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਏ ਹੈਦੇ ॥ 
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੧ _ਸਾਈਂਜੀ ੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ 
ਤੇ ਪਹਿਨੇ 1 
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ਹਰ 

(4 
ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋ ॥੧॥ 

ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉ 
ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਨ 

(੭੨ 

ਭਰਾਵ 

9 
ਘਰ 

੪੬ 
ਨ 

ਨੂ ੫. ਅਨਿਕ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ | 
ਉ: ੫. ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਉ 

ਨ 
ਮੋਹ ਕੀ 

੧ ਵੇ ਬਿਹ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਭਾਵ ' ਨੰ ਡਰ ਆਉ ਲਾ 
॥ 

0 ੨. ਦੇਹ ਸਾਧਸੈ ਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
ਸਿ ਹ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ 

ਨ ੩. ਮਿਰਤਕ ੧ 7 ਜੋਨੀ ਦੁਖ 
॥ 

ਉ

ਆ
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-” 

1 

੫ 

0 

6 ੬. ਦਾ 
[ ਆਵਤ 

॥੩॥ 

ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉ 
: ਨੂ ਕੂ 

0 

0 

ਸਰੀਰ 
ਤੇ ਨਹੀ ਨਾਮ 

ਜਾਨਵਰਾ ਰਾ 

( 

੫ 

ਸਗਲ 

॥ 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ 

ਵਿਚ 

0 
ਹੱ।੨। 

ਯੇ 
ਰੇ 

0 2. ਨਿਹਫਲ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥੧੨੪॥ 
ਰਜਾ ਕੀ 

ਆ 0 

੮. 
ਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ॥੪॥੫੫ 

ਬਣਾਉਟੀ ਰਾਖਾ ਦੋ ਹਨ ਜਹਾ ਦੇ ਉ ਯੋਗ ਰੋਣ 

0 ੯. ਕਹੁ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ਗੋਪ ਫੋਰ-ਪਸ਼। ਜੇਵਰੀ-- 
1
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ਸੈ ਖੋਮ ਯਾਰੀ ਆ
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€ ਰਸਾ- 

--ਮਰਦਾ 
ਰਾ ਡਰਾਉਣ 

ਜੋ ਨਾਮ 
ਕਰ ਸਮਝੋ 

0 

0 ਤਪ ਨ। ਮਰਦਾਨਾ ' ਮਨੁੱਖ 
੮. ਦ
ਰ
 

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉ 

ਲ੍ ਰੱਸੀ ਮੋਹ-ਰੂਪ 
ਤ--ਕੱਪੜੇ । 

ਬਨਾਵਟੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਤਾ 

ਦਾ ਨਾਮ 
ਨਹ ਹੈ।੩। 

੨ ਭਾਈਓ ! 
ਤਾ ਜੰ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੧੩੫) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੧ 
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੫. ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਨ 
੬. ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੨॥ ਸਕਦਾ। 8 
੭. ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ੧੦. ਪਰ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਹਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨ 
੮. ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੩॥ ਹਾ ਵਹਿ 
੯. ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਨ 

੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥ __੧- ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੈਜੋਗ ॥ ਮਰ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਭੂ ਨੇ। ਸਾਂਤਿ-ਠੰਡ, ਆਤਮਿਕ __ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ॥੧॥ | 

ਅਡੋਲਤਾ । ਸੀਤਲ-ਠੰਡੇ। ਸੁਹੇਲੇ-ਸੌਖੇ। ਸੁਭਾਇ-ਪੇਰਮ, ਪਿਆਰ __ ੨. ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ 0 
ਵਿਚ। ੪. ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 

ਅਰਥ : ੫. ਸਫਲ ਮੁਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥ ਹ 
ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ __ ੬. ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੨॥ 

ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ __ ੭. ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੈਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ॥ ਹੀ 
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ? ੮. ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥ ( 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਮਝੋ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥ 

0 ਆ ਉਪਾਧੀ) ਤਾਪ ੧੦. ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਯੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥ __ ਨ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਗੀ _ ਹੈ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ___ ਰਥ “ ਦਿਨਸ-ਦਿਹਾੜੇ। ਸੰਜੋਗ--ਮਿਲਾਪ ਦੇ ; 

ਸੈ ਨ ਵੇ । ਮੁਰਤੁ-ਮਹੂਰਤ, ਦੋ ਸਮਾਂ। ਪੁਨੀਤ- ਨੂੰ 
੨. ਉਹ ਹੁਣ ਠੰਡੇ-ਨਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੂ ਨੇ ਹੀ ,੍ਤਰ। ਮਾਰਗਿ-ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮ-ਤਾਗ, ਕਿਸਮਤ। ਹੈ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ।੧। ਨ ਆ ਰ 1 

੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ___ ਮਰ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਖੇ ਜੀਵਨ ਅਰਥ : । 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਦੱਸੋ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂ 
8. ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹਨ ? ਹੀ 

ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ _ਉਂ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਓਹੀ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਰੰ 
ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹਨ। ਹੀ 

੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ੨. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਤੋ' ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਜੀ 

੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਹਨ।੧। ਰ੍ 0 
ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।੨। ੩. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਕੀ ੪. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ।੧(ਰਹਾਉ। _ ਨੂ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ੫. ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਨ 

ਉ: ੭. ਹੈ. ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਇਆ ਨ 
ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ( 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੬. ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਨ 

੮. ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੂੰ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਕਰੇ ।੨। ਹੀ 
ਅਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ੭. ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ-ਸੈਤ ਦੇ 
ਰਹੋ ।੩। ਚਰਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਉਂ' ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ੮. ਉਹ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਤ ਪਰ ਚਲਦੇ ਹਨ।੩। (4 

ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਦਾ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨ 

ਫਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਨੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਸੀ। ਸੰ 
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(੨੨੦੨੦੦੦੦੧੦੦=੧੨੦੦੧੨੦੧੨੧੮੯੬੯੨੦੨੦੦੦੨੯੨੯੨੯੦੯੨੯੨੯੨੬੯੨੦੨੬ ਕਰ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਵ ਵੇ ਨ 

ਹੇ ਰਲ ਮੰ ਅਲ ਅੜ ਅੜ ੨ ਤਵ ਟਰ ਕੈ ੍ 
< ਦ। 

੮ 
ਰੰ 

<< 

0 ੧੦.ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ`_ਸਾਧੂ `ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰ 
` ਲਏ ।੪੬੦।੧੨੯ 

੭੨009-44450. ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 0 

ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਇਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨ 
ਸਿ 

ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ੨6 
0) 

੧ 
ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 

ਫ਼ਿਕਰ ਮੁੱਕ 
ਨ 

(੧ _੧. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ 
ਹੈ।੪।੬੧।੧੩੦। 

ਨ << ਮੈ 
ਰੀ, 

॥ 
1੪੬੧ 

ਨ 

-॥ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧ 
ਰਿ 

ਹੀ ੨. ਨਾਮੁ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ॥ 

ਬਦ ਜਾਇ॥ 
0 

.(ੱਲ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੧. ਜਿਸ ਸਿਮਕਤ ਦੂਰ ਪਿਰ ॥੧॥ ਉ 
ਹੂ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ੧ 472 (ਰੋਨੀ, ਗਿਹ: ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਹਉ 

9. ਗੁਰ ੍ ਪਾਰਿ ॥੨॥ ੩. ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ । 

% ੬. ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ 
ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ _ 

(| ੭. ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਜਉ ਤਰ ਨ 
ਉਰ ਈਹਾ ਉਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 

ਨ ਕੀ ਟਿਸਟਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 

0 ੩ ਆਇਆ॥ ੬. ਜਾਕੀਦਿ੍ 
੯. ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ੩੦॥ ਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥ ੍ 

ਮਹ ਦਿਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧ ੭. ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਮਹਿ ਲੇਖ ॥੩॥ 
(6 ੧੦. ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ 

ਰੋਰ। ਸੋਇ- ੮. ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਮਨ 
0 ਇਉ ਕਿਥੀ ਅਰ ਰੋ ਅੰਦੇਸੇ--ਫ਼ਿਕਰ। ੯. ਰਵਿ ਰਹਿਆ ੬ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥ ਨ 

ਉ ਓਹੀ। ਉਰਿ-ਦਿਲ 
੧੦. ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ 

| 
(0 ਅਰਥ : 

ਤਥਾ : ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। ਸਾਧੂ ਜਨ- ਮੰ 

ਮਰ 
ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੀ ਪਦ ਅਰਥ : ਮਨਿ-ਮਨ -ਮਿੱਤਰ। ਕਰਿ-ਬਣਾ। 8 

ਲੇ ਜੀਉ! ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ 
' ਨੇ। ਦਿਸਟਿ-ਨਿਗਾਹ। ਸਖਾ 

ਰੰ 

0 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ 2. ਂਜੋ। 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ੨ ਸਿ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ | 0 

। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਦੱਸੋ। -ਲਿਖ, ਉਕਰ ਲੈ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ- ਮਿ 

ਨ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੇਖੁ ਅੰ 
ਨ 

੧੧ ਉਂ: ੧.ਹੇ ਨ ਰਹ 

ਨੀਲ? : <... % ੨ ਟਰ 

ਰੰ ਰੱਖ। 
ਨ ਡ ' ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੈ 0 

(0 444੬ ਲਨ ਪ੍ਰ: ੧. ਹੈ ਗੁਰੋ ! ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਨ 
ਹੂ ਵਹ ? ਕੇ ਦੋਨ ਗੁਜੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਮ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ 7 ਰ੍ ਮਰੋ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੱ 
& ਉ: ਪਾ 

ਹਾਸੇ ! 
( 

ਸਿਮਰ 

ਨੋ | 
ਦੇ 

੩੫੨ ਨ 

। ਵਟ ਟਾਟਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।੧ ਵਸੋਂ 7।੧। ਕੇ ੧ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੂ 

( ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨ ਦਾ ਅੰਦਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ, 
ਨ 

ਹਰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । (0 

( ਰੀ ਵੇਂ ਦੁਰ ਹੋਵੇ ? 
(ਉ 

ਰੀ 

॥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ?੍ ਕਹਿ 

( 
ਰੀ ਲੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੁ 

ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਇਉ' ਨਿਸਚਾ ਕਰ 

੩ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਹੂ ਦਾ 6 ਤਸਵ ਸਕਦਾ। 
ਗਾਲੀ (ਦਜਾਗਦ-ਹਜਪ/ਚਾਉ। ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ? ਨੂੰ 

ਹ|___ ਹੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕੋਂ ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਊ ਜੀ ! ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨ 
( __ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਤੋ ਰੱਖਣ ਇਵ ਪਿਆਰਿਆ ! ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕਿ ਉਸ ਇਕ 

`ਹੈ।ਅਰਹਾਉ। 
ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਦ ਬਿਨਾਂ ਟੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨੈ। ਹੈ 

੧ 
= 

ਟੀ ਕੰ ਡਾ 
੨੩ ਹਰ ਡ 

ਦਾ ਰੁ ੧ 

= 5 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਰੁਦਾ ਰੈ, 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ਸਕਦਾ & 

ਨ ਰਨ ਪਿਆ 
੬. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਰ ੍ 

ਜਿ ਗੁਰ ਚਰਨ 

-੧=ਤ | 

ਤਰ 
ਉਵ] ਹੇ 

ਮੂ ਹਟ ਸਿਤ ਜਰ ਦੀ ਬਰਨ ਹੈ ਜਾਹ 9. ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਤੂੰ ਉਸ ਇਥੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ, 0 
ਿ ਲਗਾ ਦਸ ਦ ਵੀ ਵਾਰ ਪਰ ਵਰ ਨਮਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ। 

ਲਈ ਕੀ ਹੂ 

4 ੧ 

੪ 

2 
ਪਰ ਦੂ ਬਣਾਉਣ 

। 

06 ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਸ ਦਰਜਨ ਵੀ 
ਰੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ 

ਮਰਤਿ 1? 
ਰੀ 00 

(6 ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁ ਸਗ ! ਇਉਂ ਕਰ.ਕਿ ਹਰਿ-ਹਰਿ ਅੱਖਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ । 

ਉ_੭.ਹੇ ਦਮ ਬਿਸ ਗਰ ਦੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲ ਮਣ ੯. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ । ਇਉਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੂ 

੍ ਅਤ ਸਿ 
ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲੈ। ਭਾਵ ਨ ੍ 

0 ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਲੋ। 
੩ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈ।੨। ੨੨੪੨੨੧੨੨੬੨੬$ ੯ 

ਰ੍ ਨ $ ਲੋਕ-ਪਲੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵੰਗਾ 
੨੪੨੯੬੨੦੦੨੦੬੦੦੦੨੬੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦੨੬ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿਝ ਜੀ 
ਇਨ ਲੀ ਲੀ ਅਲ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ? 
ਉ: ੯. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ 

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।੪੬੨।੧੩੧। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

੧. ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰਾ ॥ 
੨. ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 

੩. ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ 
੪. ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 
੬. ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥ 
੭. ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ 
੮. ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

੯. ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ 

੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੨੩੨॥ 

ਪਦ ਅਰਲ . ਤੈ ਮਹਿ-ਡਰ ਵਿਚ । ਰਚਿਓ-ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਵਿਆਧੈ--ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ । ਸੋਗ--ਗ਼ਮ, ਦੁੱਖ । ਹਰਖ=ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ-ਅੱਗ 

ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਸੇ--ਉਹ। ਰਾਖਿ ਲੇਇ-ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

4ਮੰਰਾਲ : 

ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 
ਡਰ, ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੀ 
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਨਾ ਲਗਦਾ 
ਹੋਵੇ ? 

੧. ਹਾਂ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਭੈ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. ਪਰ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 
ਭੈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।੧। 

੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ 
ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ । 

੪. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ 
ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਖ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਹਰਖ 

ਵਾ, 

(੧੩੭) 
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ਇਆ <੨੦੩੫੦੨੦੩੦੦੦੨੩੦<੩ 

“੧੬ 0-੦ ੧੨੦੦੧-੧੮੦੧੦ 

੬. ਪਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।੨। 
੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ 

ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਹੀ 

ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

੮. ਪਰ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡੇ 
(ਸ਼ਾਂਤ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 

੯. ਸੋ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਅਗਨ-ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਂ ਕਿ ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸਾਂ ਅਨਜਾਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਜੀਵ 
ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ 
ਸਕੇ ।੪੬੩।੧੩੨। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 
੨. ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥ 
੩. ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
੪. ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਰੈ ॥ 
੬. ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭੁਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥ 
੭. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੈਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
੮. ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ 
੯. ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥ 

ਪਦਾ #ਰਥ - ਥਾਉ-ਥਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ। ਨ ਲਾਗੈ-ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਭਰ ਮੁ-ਭਟਕਣਾ। ਘਟ--ਸਰੀਰ। 

੧੦. 

_ਕਰਉ--ਕਰਉਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਸਿ-ਸਰਮਾਇਆ, ਧਨ, 

ਦੌਲਤ । 

ਅਰਥ . 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਮ 

ਜਪਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? 

ਉ: ੧. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। 

੨. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ 

ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।੧। 
੩. ਹੇ ਦਇਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ 
ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

<<, ਵੀ 

ਤਾਲਾ 
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. ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦੈਵੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

. ਹੈਂ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੋ, 

ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ। 
. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ- 

ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 
- ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

੨੧੨੨ ੩. ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ! ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ 

੧੨੬੫੬ 
ਲਾ . ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛਡਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਗਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ 
ਹੀ ਖਾਜਾ ਹੈ ।੧(ਰਹਾਉ। 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ 

ਮੂੰਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 

੧੨੨੦੨੨੦੨੧੨੧ 

੧੧=੦ਟ੦੬ 
_ ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ !।੩। 

- ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 
ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ ।੪।੬੪।੧੩੩। 

ਭਾਵਾਰਲ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ 

ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ 
ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਨਾਮ, ਉਸ 

ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ 
ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ 

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ॥ 
ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥ 

- ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥ 
- ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥ 

ਪਦ #ਰਲ “ ਕਣ--ਦਾਣੇ । ਥੋਥਰ-ਖ਼ਾਲੀ, ਥੋਥਾ, ਸੱਖਣਾ। 

ਤੁਖਾ-ਤੋਹ । ਬਿਹੂਨ-ਸੱਖਣੇ । ਸੂਨੇ-ਸੁੰਵੇ । ਧ੍ਰ੍ਗਿ-ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ। 

ਬਿਗਾਨੀ--ਪਰਾਈ । ਮੁਖਿ-ਮੱਥੇ 'ਤੇ । ਭਾਗੁ-ਕਿਸਮਤ ,ਲੇਖ,ਕਰਮ । 

ਭਰਤ--ਪਤੀ , ਭਰਤਾ । ਬਿਸਾਰਿ-ਭੁਲਾ ਕੇ । ਅਨ-ਹੋਰ । ਸੁਆਇ-- 

ਸੁਆਦ ਵਿਚ । ਨ ਪੂਜੈ--ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕਾਇ-ਕੋਈ । 

<< 
ਵੀ - ਜਿਵੇਂ ਇਸੜ੍ੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ 

੨੧੦੦੨੦੬੦ ਕਿਉ' ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਕਈ ਲੋਕ ਸੈਸਾਰਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ 
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ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱ ਨੀਂ 

੯ ੯੮ 

ਲੇ 
ਹ ਵਿਚ 

ਹਰ ਨੂ 

8. ਤਾ 
₹ ਰਾਖੇ ਜਨ 

ਹਿ॥੨॥ 

- ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

0 ੫. ਸਰਬ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ 

ਦਲ" ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ 

1 
੪ 

49 

ਪਾ 
] 

ਘਰ ਦਿ ਮਿਲਣ 

ਮਿਲਣ 
- 

। 

ਹੀ ੬. ਤਾ ਕੈ 
ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ। ॥ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ 

ਸਕਲ 

ਨ 
ਕੀ ਮਹਿਮਾ [ਆ ਸਮਾਇ॥੩ 

ਜਣ ਨੁੰ ਉਸ 

੨੪੩੬੬੬੬੬੩॥ 

0 _੭. ਜਨ 
ਜਨ ਰਹਿਆ 

॥ 
ਸਜਣ ਹੈ ਰ੍ 

੨੦੨੨੦੨੬੦੦੨੬ 

ਉ 

ਸਿ 

੭੩੧੨੩੧੦੭ ੨੬ “ਣਾ 

( ਲਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 
ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ੭41 (0 0 

(
ਨ
 

0 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 

ਕਉ ਦੀਜੈ 
0੨0੨੦੦੯੨੯੦੦੦੬੦੧੬ 

ਨ. ਦਾਲ ਕਿਨ ਸਤ ੩:੩੩੬੩੬੪੬੬੦੦੬ 

ਨ 
ਦਾਸ ਕੀ ਛ੩ 

੦੬੦੬੦੨੦੨੦=੦੬੦੨੦੨੯ਟ੦= 

% ੧੦. 
੨੦੦੦੯੬੦੨੬੯੩੦੬6੨੦੩ 

ਦੇ 
2੧੦੨੦੬੧੬੦੬੦੨੦੬ 4੨੦੨੧੨੦੨੧੦੧<੦= 



੨6੨੧੩੪੨੧੨੦੨੭ <<, 
6੨੦੨੯੬੯੨੦੨੦੬੯੨੯੬੬੬ ੨੬ (੨੬੦੬੪੬੬੪੬੦੬੯੬6੬੯੬੦੨੯=੯੬੯੨੯੬੯੬੦੦੯੨੦੦੯੬੧ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
06 _%. ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥ 
0 _੨. ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ 
0 1 ਕਪ ੮੩ 
0 _੩. ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥ 
0 _ ੪. ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
6 ੫. ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ॥ __ 
ਨ ਉਆ ] 

0 ੬. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥ 
6 ੭. ਛੋਡਿ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥ 
0 ੮. ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥ 
([ ੯. ਬਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥ 
੧ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਜਾਇ-ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਲਾਇ-ਬਲਾ, 

% ਜ਼ਹਿਮਤ, ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਅਪਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਵੈਰਨ, ਮਾਇਆ 

ਮੂ ਰੂਪੀ, ਜਾਂ ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪ ਬਲਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ-ਸਾਰੇ ਹੀ 
( ਸੁਖ। ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮਿ- ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੰਤਾ-ਉਪਦੇਸ਼। ਟੇਕ- 

ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮਹਾ ਪਦਾਰਬੁ--ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ। ਬਿਖਮ-- 

੫ 

ਦਾ: 

(ਰੰ 
ਹੀ ਅਰਥ . 

। ਪ੍ਰ: __ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬਲਾਵਾਂ ਸਦਾ 
| ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ? 
0 ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮੱ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ 
(0 ਵੈਰਨਾਂ, ਬਲਾਵਾਂ ਸਭੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
& ੨. ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਆ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਆ ਵਸਣਗੇ ।੧। 

 __ ੩. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । 
ਨੂ _ ੪.ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਏਥੇ ਓਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਇੰ ੫. ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਅਨੰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੁ । 
ਇ ੬. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੋ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।੨॥ 
ਹੀ ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੋ ਹਰੀ ਦੀ 
0 ਟੇਕ ਧਾਰੀ ਰੱਖ । 
ਹੀ ੮. ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
। ਰਲ 

੯. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਔਖਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਪੁਰਖ 
6 ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਨ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਆਪ 
ਨ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੪੬੮।੧੩੭ 

॥ ਲਾਜਾਰਰ? ਵਧੀ ਜਦ ਨੀ ਗਲ ਪਟ 

ਹੈ 

0 ਗਨ ਜਲਦ ਨਹੀ ਕਿਲਾ 
0 ਕਲਾ ਰਨ, ਅਗਲਾ (ਅਨ (ਅਗਲਾ, ਅਗ ੫ ਅਨ (ਅਰ ਘਨ, ਅਗਲਾ (ਅਨ (ਅਨ ਅਗਮ [ਆ 

&੬੧ ੨0੬੪ਟ6੬੪੬6ਟ੯ਟ੯ਟ੪ਣ6ਟ੦੬੦੬੦੨੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੨੦ਟ੦ਟ੧ < 
ਰਾ 

_ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ $੬ੜ 
6੬੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦0੬6੬੦੨੦ਟ੦੦੦੨੦ 

ਤੀ 
੧. ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ॥ 
੨. ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥ 
੩. ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 

੪. ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੫. ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 

੬. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥੨॥ 

੭. ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 
੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥੩॥ 
੯. ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਨਿਸਤਾਰੇ--ਤਰ ਗਏ, ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ 

ਲੰਘ ਗਏ। ਦੁਲਭ-ਜੇਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਨੀਸਾਨੁ-ਪਰਵਾਨਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ, ਹੁਕਮ-ਨਾਮਾ, ਆਗਜਾ ਪੱਤਰ, 

ਸੜਕ ਦਾ ਮਹਿਸੂਲ। ਪੂਰਨ ਪਦੁ--ਆਤਮਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ। 
ਤਤ-ਤੱਤ੍ਰ ਹੀ-ਉਧਰ ਹੀ। 

ਅਰਲ : 

ਬਾਬਾ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

ਉ: ੧. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ 

ਹਨ। 

੨. ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੩. ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ । 

੪. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਧਿਆਓ ।੧ਰਹਾਉ। 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ (ਜਿਸ 
ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤਿ ਕਠਨ ਹੈ) ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੋ । 

੬. ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਿਆ।੨। 

੭. ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ । 
੮. ਜਦੋਂ ਸਾਧੁਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੈ 
ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ।੩। 

੯. (ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ) ਜਿਧਰ- 
ਕਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰੀ ਹੀ ਸਮਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੪।੬੯।੧੩੮। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ 
ਹੈ, ਜੇ ਸਨ ਪਜਮ ਦੀਆ ਗਰੀਦੀਆਮ “ਦੇ ਸਿ 

ਪ੍ਰ: 

6੨%੨੬੨੧ ਅਰ ਅਲ ਅਾ ਅਨ ਅਲ 

੧੯9 
ਹੱ 

੧<੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦ 

੨੦੦੦੨੦੨੦੬੪੬੦੨੧ 

ਦਿ 
੨੯੨੯੨੯੬% 
੧੦੦ 

੧੨੦੦੦੨੬ 

ਰਾ ੨੫੨੦੨੦= 

੧੨੦੬ 

੨੦੨੧੨੬੦੬ 

੨੦੨੯੨ 
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1 

੨9 
( ਹਾ ਸਤ ਨ 

ਹੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੩. ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥ ਨ 
੧. ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ੪. ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 

0 ੨. ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥  % ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ । ਵੀ 
। ੩. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ੬. ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥ ਹੈ 
6 ੪. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੭. ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ॥ (8 
ਲੀ ਉਰ ੪੫ 0 

0 ੫. ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ ੮. ਖਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੈਸਾਰ ॥੩॥ ਰੰ 
00 [1 ੍ਿ 

0 ੬. ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ ੯. ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ॥ (0 
ਇੰ _ ੭. ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥ $$ 

6 ੮. ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਪਦ ਅਰਥ : ਕਰੈ-ਕਰਦਾ। ਦੁਹਕਰਮ-ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਨੰ 
ਪਿ (ਚ ਦਾ ਜਲ ੨ 

(0 ੯. ਸੈਤ ਧੂਰਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਕੰਮ ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਬਦ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ 
0 ੍ ੪ 0 
੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥॥0॥੧੩੬ _ਆਦਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 06 ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਲਾਗਉ--ਲਾਗਉ', ਮੈਂ_ਲੱਗ ਰਹਾਂ। ਉਰ-- ਅਰਥ - ਹਉ 
0 ਹਿਰਦਾ । ਅਧਾਰੀ--ਆਸਰਾ। ਪਰਵਾਣੁ-ਕਬੂਲ । ਨਿਕਟਿ-ਨੇੜੇ। _ ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ' ਜੀ ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

0੧ ਸੰਤ ਧੂਰਿ-ਗੁਰੂ-ਸੈਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ--ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਰੱ 
0 ਮਿਲਦਿਆਂ। ਲਿਵ--ਲਗਨ । ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹ 
। ਅਰਥ : ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਰ 
ਲੈ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੂੰ ਰ ਰੁਰ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ . | ਰਿ 
(1 ਹੋਈ ਹੈ? __ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੂੰ 
੧9 ੮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ੧ 

ਮ੍ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਕਉ ਹੈ। ਆ ਹੈ ੍ 
0; ੨. (ਅਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। 1 ਰਿ ਦਹ ਨੁ ਓਂ ਮਰ 
(| ੩. ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕਰਦਾ ਕਾਲਾਂ ਦਹ ਜਿ ਬਹ ਹਲ 
ਉਹ ੪. ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਫੜਿਆ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ (6 
(4 ਰਹਾਂ ।੧ਰਹਾਉ। ਰ੍ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। 

(| ੫. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। __ ਪੈ: _ ਕਿਉਂ ਜੀ । ਰਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਭਗਤ ਆਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 
(6 ੬. ਮੈਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ, ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਉ: ੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇਵਕ 
॥ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣ।੨। ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। $ 

੭ ਹੇ ਸਿੱਖਾ ! ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਭੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? __ 
(ਨ ੫ << 1 ੨ 

। ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉ: ੪. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

0 ੮. ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋਂ ।੩। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਜਲ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ 6 
( ਨ ੪ <ਟ <<, ਘ ੨ 

ਨ ੯. ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਰਿ ਹਮ 
ਨ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦ-ਕਰਮੀ 

) 41 03 ਸਕ ਹੋ 

6 ੧੦.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ _____ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ? (0 
ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੪।੭੦।੧੩੯। ਉ: ੫. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂੰ 

0 9 %. 00 
। ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ, ਗੁਰ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨ ( ਐਂ ਹੈ 1 ਨਉ < ਨ ਨੀ ਦੂ 0 

। ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿ ਹੀ ਆ ਸੀ ਵਰ 
੧ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਰੀ ਆਤਮਿਕ-ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 
ਲੈ ਵਿਚ ਲਿਵਧਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂ 
( ੍ (ਜ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ 0 
ਕਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ #ੱਰਾ ਹੈ ਨ 
0 ਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨ 

0 _ ੧. ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥ ੬. ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 8 
6 ੨. ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 00 
(<੨੩੬੦੬੩੦੧ ੧੬੬੦੬੯੦੯੬੯੬੦੦੦੬੦੬੬੬੬੬੦੬੦੬੦੬6੩6੬੬੦੬6੬੬੦੦੦੬6੦੦੬੧੦੯੬ਣ੦੦੬੯੬੯੬੦੦੦੬੦੨੦੯੬੧ਣ੯੨੦੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੧=੦ :੨੦੨੬੦੬੯ 



੫੯0%੬6646-(%੮-4% 404604444 ਲਗਿ. 4--969690..46-4406 (੭੨੨੦੨੦੨੦੨੦੬੯੬੯੨੦੨੯੬੯੨੦੬੯=੯੩੦=੦੦੯੬੯੨੦੯੦੬੦੨੯੨੨੯੦੯੨੦੨੦੨੦੦੨੬੨੦੬੯੪੬੦੬੯੬੪੬੯੬੦੦੨੬ ਰਨ ਮਰ 

ਹੈ ੭. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਰੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਮੰ 
ਮਰ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿ 
। ੮. ਪਰ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ੨. ਪਰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ 

(6 ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭੀ ਬਦਨਾਮੀ ਰੂਪ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਝਾ, 
ਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।੩। ਰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ।੧ ਸਾ ਹਉ 
08 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਨੂ 
੍ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? ਵਿਚ ਰੌਗਿਆ ਜਾਵੇ; ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗ ਹੀ 
(ਹਉ: ੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚਾ 0 
(ਰਚ ਰਿਹਾ ਰੈ। ਸਿ _ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਉ 

ਰ ਪਿ ਹੂ ਆ ਰਗ 4 ਓ ਰ| 0 ਹੂ ਹੈ।੪।੭੧(੧੪੦। ਦਮ ਭਲ 
£; __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ, ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ _ ਪ੍ਰ; ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? _ 
0 ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਿਤ _ ਪੂ, ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਮੂੰ 
(ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਦੇ ਗਣ ਰਾਏਗਾ। ਹੀ 
(0 _ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਭੇਖੀ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ੬. ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੈਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਲਹਿੰਦਾ ।੨ 

ਗਹਿਣਾ `ਬਾਣ ਉਮਰ ਉਸ ਅਕਾਲ! ਪੁਰਖ 'ਦੀ' ਸਚਾ ਹੀ... ਪੀ ਜਬਰੀ ਨੈਂਕਾਣਾਂ ਫੋਖ ਵਿਚ ਬਲੈਰੀ । ਦਇਆਲਤਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ? ਰ੍ 

0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਉ: ੭. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ- 
0 _ ੧. ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ॥ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੰ ਭੀ | 
(6 ੨. ਗੁਰੁ ਪੁਰਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਗਿ 

੩. ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ॥ ੯. ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਰੈਗ ਸਾਰੇ ਉਤਰ 0 
੪. ਲਾਲ ਰੈਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮੰ 
0 ੫ ਸੈਤਹ ਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹ 
੬. ਤਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਇ॥੨॥ ਪ੍ਰ _ਕਿਉਂ ਜੀ। ਵਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਰੈਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾਂ (0 ਹਰ ਹਉ ੧ ਉਰ 
੭. ਸਿਮਰਨ ਪਾਇਆ ਨ ਮੂ 
0 _ ੮. ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ॥੩॥ ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
8 , ਗੁਰਿ ਰੈਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; 
6 ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥ ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। | 
ਰੰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਰਾਮ ਰੰਗੁ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੇ (0 
($ ਰੈਗ। ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ-ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਸੂਝ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਰੰਗਿ- ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹੀ ਰੈਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ `ਵਿਚ। ਰਾਤਾ-ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਇਆਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ।੪।੭੨।੧੪੧। ੍ 

ਬਿਧਾਤਾ--ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਬੈਸਿ-ਬੈਠ ਕੇ। ਆਨ-ਹੋਰ ਹੋਰ। ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ 
( ਨਿਹਾਲਾ-ਪ੍ਸੈਨ। `___ ਵਾਰਿਰੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਾਇਕੀ 
ਹੀ , __ ਅਰਥ : ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੂ 
(ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ _ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਖਿਨ ਭੈਗਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ 
ਮਰ ਰੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਲਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਗ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ 
(ਹਉਂ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੈਗ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਰੰਗ ਵੀ ਤੱਕ ਪੰ 
0 ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਉ 
... ੧੨੦੨੧੨੨੩੪੩੬੨੪ ਸਗ ਆ ੩ ੨ ਕਲ ੨੨੨ ੨੧੨੭੩੭੭੦੧੭੩੦੧੭੦੭੦੭੩੩-੭੭੩--੩੧੭੩5੩੧੭੩੭੩੧੩੭ ੬੭੨੯੭੩੨੦੭੨੨੨੨੭ ੪੫) 9 5 ੯(%5ਵ4%੭੨“੧੭੩- (੧2 22੧15੩4;2ਕ(5੩( 6੩5੩ ੨4 -5੩੭੩੨4-5੩੭੩੭੩੭੩੧੭੦੭੦੦੦੭੨੨੭੨੦੩੦੨੭ 2 2੧ 

ਪਟ ੧2੧੧੬੨2੧੭੨੬੦੭੨੧੧੨੯੧੦੯੧੧੬੬੧੧੦੩੯੧੦੨੦੧੭੨੦੭੨੧੧੭੨੧੧੭੨੭੭੩੧੧੩੧੭੩੫੨੯੭੩੧੭੭੩੧ ੭੩੯੭੭ ਹਰ ਕਾ ਪਦ 9 ਅਲ ਮਾ 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੧੪੩) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੬8 
(੭੨੦੨੨੧੦੧੬੦੮੯੦੦੨੯੬੯੨੧੨੯੦੫੨੧੨੦੦੯੮੦੨੦੨੦=੦੨੦=੯੮੯੨੦੨੧੦੦੬੯੨੦੨੧੦੯੬੦੬੯੦੦੨੦੬੦੬੦੨੦੬੯੨੦੬੦੨੦੦੨੦੨੦੬੯੨੦੨੦੬੦੬੨੦੨੨੬੦੨੬% ਤਾਂ ਕਾ ਕਾ ਅਲ ਅਕਲਾਂ ਅਕਲਾਂ ਲਾ ਕਲਾ, 

੫ ਰਖ ੫... ਰੈ, ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਉ: ੧੦. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ 

੧. ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ-ਰੂਪੀ ਅੰਮਿ੍ਤ-ਜਲ ਨਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ $ 
॥ 

11 0; ੨. ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ॥੧॥ ਧੀ 
0 _ ੩. ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹੂ 
0 ਰ੍ ਏਂ ਨੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਦੋ (0 (6 _ ੪. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਰਗੀ ਚ ਇਨ ਤਲ ਦੀ ਰੀ 
 _ ੫. ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥ ਇਉ । ਨ ਘੰ- ਹੀ ਇ; ਤਪ ਰ੍ 0 
0 _ ੬. ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 1 
&%) 01 

£! _ ੭. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੈਧਨ ਛੋਟ ॥ ੧. ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ॥ __.__ ਨੂ 
ਨ ਈਂ 5 ੧) 

ਨ _੮. ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥ ਆ ਿਿ । 
 _ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਈ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਕਸ ਸਨ ਲੀ ਗਾਪਾਰੀ ਪੁਰ ਨ 8 0 ਰੱ ਕਾ ਦੇ 2 ਸ਼ 2 

੪. ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸੁਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ || ੧੦. ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨੀਤਿ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥ (ਆ ਕਉ ਕੁਛ ਉ ਜਉ ਨੂ ਰ ਵੀ 1 $ 
। ੍ ਨ ਦਦਆਂ 1 ਰ੍ ਰਾ 0 । ਰਾ 10 ਸੀ ਕਿਲਵਿਖ ਦਸ ੬. ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੨॥ ( 

ਨ ਪ੍ਰਭ ਬੈਧਨ ਛੋਟ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ। ਨ ੬ ਰਿ । 
6 ਓਟ-ਆਸਰਾ। ਪਰਤੀਤਿ-ਸ਼ਰਧਾ। ਜਸੁ-ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਲਾ ਜਰ ਕਲ ਉਰ 
6 ਜਲ। ਨੀਤਿ-ਸਦਾ ਹੀ। ੯. ਨਾਮ ਰਾਸਿ ਸਾਧ ਸੈਗਿ ਖਾਟੀ ॥ 
ਨ ਕਾ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥ 0 
ਨ :" ॥ 0 
0 ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਅਰਥਾਂ: ਵਾਪਾਰੀ ਲੜ ਆ ਹਮ 
ਮੀ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਡੋਲ । ਨਿਵਾਜੇ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦ : ਮਿਹਰ ਕਰਦ =< ੦੧6 
੧16 ਮੰ 04 ੨ & ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ । ਗੁਸਾਈ ਧਰਤੀ ਨ 
ਨ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ! ਪਾਈ-ਪਾਈਂ ਪੈਰੀਂ । ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, ਸਰਮਾਇਆ, ਨ 
ਸਹ ਨਲ = ਧਨ। ਖਾਟੀ-ਖੱਟ ਲਈ। ਅਪਦਾ--ਬਿਪਤਾ, ਮੁਸੀਬਤ। ੍ 
ਨ ਆ ੧ ੍ ਸਿ ਵਰ 
ਮਰ ੨. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦਾ `__ #ਰੱਥ . 0 

ਹੀ ਹੀ ਅਨੰਦ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ, ਨ 
1 1 0 # ੨ ਖ਼ ੩ ੯੮ £! ਤੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਤੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ? 

ਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ 
0 ੪. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। 00 
ਹੀ ਹਰੇਕ ਫ਼ਿਕਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ੨. ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
(| ੫. ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਭਟਕਣ ਭੀ ਮੁੱਕ ( 
(0 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧। ਮੰ 
੧) ਹੀ ੫ ਉ .. ਅੱ << ੪ ਵੇ 5 ਜਿ 

੍ ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ _ ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਨ 
0 ਉਸੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ? । 
0 __ ੭. ਉਧਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ __ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨੰ 
ਰੇ ਬਾ ਲੈ 2 

ਨੰ _ ਤ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ । ਪੂਰਨ ਹੈ। ਨ 

ਲਹ ੮. ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ 
। ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੩। ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? ੍ 
( ੪8 ੫ ਉਤ ੪ ੫ 1 1 0 __ ੯ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ _ ਉ: ੪. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨ 
। ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। __ ਮੂ 
ਹਰ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਿਸਚੇ ਬੱਝੇ ੫. ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ | 
0 ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਜਾਣ। ੍ 
੮੨੧੬੨੦੨੯੬੦੨੯੬੯੬੯੨੯੩੯੬੯੬੯੬੯੨੦੨6=੯੬੯੨੯੨੧੨੬੦੦੦੨੯੨੦੨੨੯੨੯੦੦੦੦੦੬੦੨੬੦੬੯੨੬੯੨੬੯੬੬੪੯੦੦੨੯੨੯੬੯੨੪੯੬੬੬੬੨੨੯੨੪੪੨੨% 
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0 

ਹੀ ਸੈਗਿ-ਸੈਗਤ ਵਿਚ। ਕਿਲਬਿਖ-ਪਾਪ। ਰਵਾਲਾ--ਚਰਨ ਧੂੜੀ । 
ਲ 4<੦੧੧੧੧੧" 
0 “ਮਰਲੇ 

। ੪ ਦੀ 

੧ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ! ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ 
ਮਹ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ? 
ਮਰ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮਹ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੂ __ ੨. ਪਰ, ਉਹ ਤਦ, ਜਦ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ 
੧0 ਦਾ 

ਮਹ ਰੱਖੀਏ ।੧। _ 

0 ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀਭ ! ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 
1 ਉਚਾਰਦੀ ਰਹੁ । 
11 ਆ ਣਾ ਰਾ 
ਨ ੪. ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਪੀਵੇਂਗੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ 
ਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਭਰ ਆਵੇਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। 

$ ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
( ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉ 
(੨੦੯੬੯੬੦੬੪੬੬੦੬੦੩੬੦੬੬੬੯੪੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੦੬੯ਟ੦੬੪= 

ਆ ਕ<, 

੬. ਓਹੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 
੭. ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੮. ਜੋ ਜਨ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।੩। 
੯. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ 

ਖੱਟੀ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ।੪।੭੪।੧੪੩। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 
ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥ 
੨. ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥ 
੩. ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥ 

. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
- ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥ 
. ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥ 

. ਕਾਮ ਕੋੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥ 

. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥ 
੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥ 

ਪਦ ਅਰਲ :“ ਪਰਵੇਸ--ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ। ਲਖ ਬਾਰੀ-ਲੱਖਾਂ 

7 ੯੭ 0 ੨ ੬ 

; ਵਾਰੀ। ਪਿਆਰੀ-ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀਭ । ਪਰਮਾਨੰਦਾ-ਸਭ ਤੋ' ਉੱਚੇ 
ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ । ਮਦ-ਹੈਕਾਰ। ਖੋਏ-ਨਾਸ ਕਰ ਲਏ। 

(੧੪੪) 
.=ਾ, ਨਾ ੭, ਨਾ ਮੀ(===,੧੭= ੭੯੨੨ ੧,੨੯੫.) ਨਾ 3੧, ਪਿ । ਕਲਾ ੭੨੨੨, (੧੭੨੨੨ ,% ੮੧੦, "ਮੇ ੬੬੯੬0੬੬੯੨੬੬੦੬੪੬੬੬੪੪੬੦੬੦੬੪੬੩੬੪੬6੬੦੬੪੬੪੬੯੬੯ਟ੬੬੦੨੬੯੬੪੬੩/੨੦੨੦੬੯੬੯੬੪੨6੬੦੬੦੬੪੬੦੩% 

ਤਕ “- ਅਲਗ (ਨ 

ਨ, 

੬. ਜੋ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪ-ਜਪ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ।੨। 
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏਂ 

ਹਨ। 
੮. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।੩। 
ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ? 
ਉ: ੯. ਇਕੋ ਯਤਨ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ । 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 

ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ ।੪।੭੫।੧੪੩। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਵੇਲੇ ਉਕਤਾਓ ਨਾ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਠੈ ਖਾਇ ॥ 
੨. ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥ 
੩. ਖਸਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਆਨ ਕੈਮਿ ਲਾਗਹਿ ॥ 
੪. ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੫. ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥ 
੬. ਦਾਸਿ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥ 

੭. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ 
੮. ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਨਹਿ ਸੁਆਨ ॥੩॥ 

੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ 

੧੦. ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ . ਪੈਨੈ--ਪਹਿਨਦਾ । ਖਾਇ-ਖਾਂਦਾ । ਕਿਉ ਬਨੈ-- 

ਕਿਵੇਂ ਫੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਮਾਇ-ਹੇ ਮਾਂ ! ਬਿਸਾਰਿ- 
ਭੁਲਾ ਕੇ। ਆਨ-ਹੋਰ। ਕੰਮਿ-ਕੰਮ ਵਿਚ। ਲਾਗਹਿ-ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ। ਦਾਸਿ-ਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ। ਕਤ-ਕਿੱਥੇ। ਖਾਵਹਿ-ਖਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ। ਸੁਆਨ-ਕੁੱਤੇ। 

ਅਰਲ - 

ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ :-- ੪ 

੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। 8 

੨. ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਲਸ ਕਰਨਾ, 

ਹੇ ਮਾਂ ! ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ।੧। 

੩. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ 
ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾ, ) ੫, ੩ 

ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ $੧੬੪-੯੪ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਬ ਜਾ (੧੪੫) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੫ 
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੪. ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਡੀ ਲੈਣ ਬਦਲੇ __ ੭, ਵਾਗ ਹ 
ਰਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਕਾਰੀ __ ੮. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੩॥ ਿ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੁਰੇ ॥ ਹੀ 

ਗਵਾ ਲਟ ਹੁਠ।(ਰਹਾਜੀ ੧੦. ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧੁ ਧੂਰੇ ॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥ _ ਹੈ 
੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਉਆ ਰੀ । 

ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ। ਪਦ ਅਰਥ : ਮਾਹਿ-ਵਿਚ। ਮਜਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੁਭੀ। ਨੂ 

੬. ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮ _ਕੈਂਟਿੱ-ਕਰੋੜਾਂ। ਮਲੁ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲ। ਕਥਾ-ਸਿਫ਼ਤਿ- 8 
ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਤੇ ਭੀ ਸੋਭਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।੨ ਸਾਲਾਹ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ-ਮਨ-ਇੱਛਤ, ਮਨ ਲੋੜੀਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਨ; 

੭ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵਰਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਸ-ਦਾਇਕ _ ਮਰੰਣੁੱ-ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਪੂਰੇ-ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ੧ 
ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਲੇ । ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ--ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ । 0 

੮. ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ̀  ਅਰਥ : ॥ 
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। _ ਪ੍ਰ: __ ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਧਿਆਨੀ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨ $ 
ਅਰਥਾਤ : ਇਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਉਹ 

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ? 0 

ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ-ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦਾ ਦਰ-ਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ _ਉੰ ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂ 

ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ । ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ( 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫ 
ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਹਉ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ (4 
ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਕੋਠੀਆਂ ਉ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 

ਦੂ. ਦਾ ਆ ਹੂ ੍ 0 

ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁਰਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮ ਫਲਾਂ ਦਾ ( 

੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਦਾਤਾ ਹੈ।% _``` 
ਅਸੀਂ (ਲੁਣ ਹਰਾਮੀ) ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਕੀ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਲਓ ।੪।੭੬।੧੪੫। ਰ ਨ ਰਿ ਜਗ 8 
੍ ਉਂ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 

ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ॥ 

ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੁੱਛ-ਮਾੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
ਮਾਇਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? `` ਨੂ 
'ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕੌਮ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਐਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ । 

ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸੈ ਲਈ ਇਹ ਕੌਡੀ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।॥ ਨੂ 
ਸਮਾਨ ਤੁੱਛ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋਂ, ਪ੍ਰ: ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ ! ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ੧ 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? 

ਇਸਦਾ ਹੀ ਯੇ ਰਆ ਉ: ੫. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਨੂੰ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ 

੧. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ੬. ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਨ 
ਹਨ ।੨। 0 

੨. ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥੧॥ ੭. ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹ 

੩. ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 
੪. ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੮. ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ।੩। _।$ 
੫. ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ॥ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 

੬. ਆਰੀ 
੨੨੬੧੭ ੩੨ 4. ੩੬" 
ਉਆ 

੭= --ਅਕ.-੭੩੮ ੭ ਮਾ 

ਉਹੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। 
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1੭ ਚ ੧੬੯6੦ ੮੨ 
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ਨ (੧ - 

੨੬ 



ਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੧੪੬) ਗਾਉਂੜਾੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੧੯੫ 
੧੨੪੬੯੬੯੬੯੬੯੬(੬੯੬੯੬(੬(੬੬੯੦੯੦੯੬੯੦੯੬੯ਟ੦੨੦੨੦੯੨੦੦੯੦੦੬੦੬੯੬੯੬੬੬੦੬੦੬੬੦੬੬੦੨੦੨੨੨੨੦੨੦੨੧੨੯੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੨ ੧2੦੦੦੦੦੦੦੬ ਨ ਚ 

ਰਾ, ਲਾ ਚਂ ਗਲਾ ਖਾਂ ਲਾਂ 'ਆਂ ਖਾਂ ਲਾਂ ਬਣ ਣਾ ਜਾਂ ਖਲ ਕਲਾਂ ਕਲ ਖਲ ਖਲ ਤਾਂ ਆਣ ਚ ਕਲਾ ਕਲਾ ਪਖ ਖਾ ਖਾਂ ਖਾ ਖਾ ਪਾ ਖਾ ਉ 
। 

&__ ੧੦. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂਆਂ _ ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ? । 
0 ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।੪;੭੭੧੪੬। ਉ: ੪. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਖੁੰਝ ਨੂੰ 
(ਹੈ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਨ (੧ __ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਮਿ ਚ ਹਜ਼ੁ ਦੁ 
ਨ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ ।੧।ਰਹਾਉ। 
0 ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ? ਹੀ 
(ਹੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸਾਕਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ 4 
6 ਤਰ ਰੇ ਹੈ ਕਿ: ॥ 0 ੧. ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੁਕਰਿ ਪਾਇ ॥ ਰੀ ਹਸ ਹੈ ਲਿ ੩... ਨ 0 ੩ ਨੋ ਜੋ $ ਏਸ ਮਰਮਰਾਇ ੩੧੪ ੬. ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਭ &੍ 
ਨ ਤਿਸ ਨੌ ਜੋਹਹਿ ੨੨ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਬੇਮੁਖਤਾ ਨੰ 6) _ ੩. ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖੁ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਨਾ ॥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੨। 
6 _ ੪. ਕੌਟਿ ਜਨਮ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੭. ਤੱਕੋਂ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ, ਹੈ 
੨0 < 0 ੨ ਨ ਨ ਮੀ ੫. ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥ ਤਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੂ 

( 1 
ਦਾ ਜੀ 0੬. ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹ 

0 ੧ 
] ੫੨੫ ਉਆ 0 _੭- ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ੮. ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੇਡ੍ਹੇ ਸਾਕਤ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਨ 

(ਆ ਦੇ 0 (੧ _€. ਸੋਈ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੩॥ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।੩। 
0; ੯. ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ]$ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥੪॥ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ੍ $ ੧੧. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ॥ ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਅਜਿਹੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦਿਨੋ ਨ 
00 ਕਰ ਰਾਤ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਨ 6 ੧੨. ਬੈਧਨ ਕਾਟਿ ਤਰੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ।੭੮॥੧੪੭॥ ੬ ਕਰ ਰੀ ਚ (1 

- ਜੋ ਹੱ ੱਖਦੇ ੪. ਰੱ ਕਾ 0 __ ੫ਦਾ ਅਰਥ : ਜੋਹਹਿ-ਤੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂ 
(੧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। ਪਿੰਡੁ--ਸਰੀਰ। ਭਰਮਹਿ--ਤੂੰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਹੀਆਂ ਨੂ ੨ %: ੩ ੨ ਹੈ ਦਰ 0 ਭਟਕੇਂਗਾ। ਸਾਕਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
੧ ੨੩ ੨ & ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵੇੜ੍ਹਿਆ ਜੀਵ । ਰੀਤਿ-ਮਰਯਾਦਾ । ਬਿਪਰੀਤਿ- ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਭੀ ਹੋ ਮਿ 
ਉ ਉਲਟ । ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ । ਧਾਰਿਆ--ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਰਿ ਰ 
6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿ ਤੋਂ। ਬਧੇ--ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ੍ (ਮੇ 

ਸੇ ਜਦ ਹਨ ਉ:੧੦. ਹਾਂ ਜ਼ਰਰ ! ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ੍ ( ਕਾਗਰ--ਕਾਗ਼ਜ਼। ਉਧਰੁ-ਬਚਾਅ ਲੈ । ਸੁਖ ਸਾਗਰ-ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਰਿ ਕੰ ੨ ਇਸ ਿ ੍ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜੀਵ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, 0 
ਬੂ ਮਹ ਬਨ ਧੀ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।੪ ਨ ਕੇ ੨ ਟੂ 2) 

ਮਹ ਅਰਥਾਂ : ੧੧. ਪਰ, ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਉਂ' ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੰ 
0 ਪੰ: _ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। _ ਨ 
ਮੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ੧੨. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਨੂ 
। ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨੂੰ ਖ ਛੇ ਵਲ ਆਮ ਚ ਦਿ 0 ਲੈ ੩. ੪ ਵੀ ੯ ੨ ਉਰ ਜੀ ਨ 

|; ਉ: ੧. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ । ਜੋ ਬੰਦਾ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕਟ ਕੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ' ਨੂੰ ੧ <ੰ ਇੰ ਲੈ ੧ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇਣਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ।੭੮੧੪% ਹੀ 
0] ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ੍ ਰੈ 
( ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਨ। ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਕਤ, ਮਾਇਆ ।6 
੨ ਤਾ & = ੩ > -੩ 1 ੨ = ਮੀ " ਹ 

ਨੂੰ__ ੨. ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ! ਉਸ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨ 
ਜਰ ਦੂਤ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਵਿਚ ਨੂੰ ਅਨੌਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । 
( ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧। ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੈਗ ਵੀ ਬਿਆਨਿਆ 0 
0 __ ੩. ਹੈ ਭਾਈ ! ਤੱਕੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ _ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ 
0 ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦ _ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂ 

ਇਆ ੨ 0 ੧ ੨ ੨ ] ॥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
੮੨੬੯੨੦੨੧੨੯੮੨੧੨੯੬੦੨੨੦੦੯੬੬੨੦੦੬੦੬੨੬੯੦੯੬੦੬੦੬੦੨੨੦੦੨੬੦੨੦੬੦੧੨੦੨੬੦੬੯੬੦੬੦੬੧੨੧੦੨੦੨੨੨੦ =6੬੦੨੯੨੦੨੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੨੧ 



ਨਧਾਂਤਕ 'ਸਨੀਕ ਸੰ ਗੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ 
ਨਟ ੧੧੨੦੬੧੨੦੬੯ਟ੦੨੨੦ 

ਰੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੌ ਮੀਤੁ ॥ 
$ ੨. ਸਗਲ ਮਨੌਰਥ ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਦੀਤੁ ॥੧॥ 
ਹਹ ੩. ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
0 ੪. ਜਾ ਤੇ ਬਿਰਬਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 _ ੫. ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਿਆ ॥ 
0 _ ੬. ਦੂਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥੨॥ 
0 ੭. ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ ॥ 
0) ੮. ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ 
(੯. ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ 
($ ੧੦. ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਲੋਭ ਕਉ--ਲੋਭ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ । ਕੀਨੋ-ਕੀਤਾ, 
ਮ[ ਬਣਾਇਆ। ਸਭੁ ਕੋਇ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਜਾ ਤੇ-ਜਿਸ ਤੋਂ । 

ਕਾ ਅ 

ਮਦ ਆ 

੨੧੨੦੨੦੨੦੨੬ 

੧੨੧੨੬ 

੧੬੦੨੧ 

੦੨੦੨੦ 

੧੧੨੦੬ 

੧੨੧੬ 

੯੬ 

ਜ< 

੨ ੭੩੭੩੨੨ 

(92੦2੧ 

ਬਿਰਥਾ--ਖ਼ਾਲੀ। ਸੁਆਇ-ਸੁਆਰਥ ਵਾਸਤੇ । ਬਿਦਾਰਿਆ--ਨਾਸ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਸਨਾ--ਜੀਭ । ਗੀਧੀ-ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਗਿੱਝ ਗਈ, 

ਹਿੱਲ ਗਈ। ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ-ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਫਲ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ 

ਮਾਲਕ ਹੈ ? 
. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੱਕੋ, ਭਾਵੇਂ 
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

. ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।੧। 
ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ 
ਕੋਈ ਬਣਾਉ । 

੪. ਜਿਸ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।੧। 
੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ 

ਗ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਰੋਗ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ 

ਦਿੱਤੇ ।੨। 

. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਗਿੱਝ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।੩। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈ' ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 

ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

੧੦. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ।੪।੭੯।੧੪੮ 
(੨੭ ੨ ੨੩੨੧੨੨੭੩੧੧੦੨੭੭੫੨੧੨੦੧ ਕਮ ਕਲ ਕਲ ਅਲ ਅਲ “ਕਲਾਮ ਕਲਾਂ ਅਲ 

ਵਹ 

੩. 

੬. 

੮. 

੯; 

<<੩੩੨੨੪੨੨ ੨੨ ੨ ਹਵ 5 
੧੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦6੬੧੬੧੬6ਣ ਕਣ 

(੧੪੭) 

੨੦੦੯੨੦੨੬੪੦੬੬੦੬੪੬੪੦੬੪੬੩੯੨੨੦੨੬੦੨੦੬੬੬੦੬੦੯੬੦੨੦੬੬੦ਟ੯੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੨੬੦੬6੨੦੨੦੨੧ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫੪-੫ੰਨਾ ੧੯੫੬੬ 
੨੯੨੦੬੯੨੦੨੦੧੬੫੬.੭ ਤਾਲਾ ਕਾ ਕਕਾਰਾਂ 

ਆ, 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ $8 
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਤੇ ਹੀਲੇ, ਢੰਗ ਕਰੀਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ 
ਵੇਲੇ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ 
ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਚੈਦਨ ਨ 

ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਾਲ, ਚੰਦਨ ਨ 
ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਸੁਤੇ ਹੀ । 

ਖ਼ੁਸ਼ੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੨੧ 
ਤੀ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਮੀ 
੧. ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ ਮਹ 
੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੁਨਾਹਿ ॥੧॥ 
੩. ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸੁ ॥ ਹਉ 
੪. ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਿਟੀ ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ॥੧॥-ਰਹਾਉ ॥ $ 
੫. ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨ 
੬. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥ ਰੂ 
੭. ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੌਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ । 
੮. ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੁ ॥੩॥ ਨ 
੯. ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ( 

੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥ ਹਉ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ । ਹਿਰੇ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱ 
ਵਨ 

ਅੰਮਿਰਿਤ-ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਸੁ-ਆਤਮਿਕ ਮਹ 
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸ । ਖੁਧਿ-ਭੁੱਖ । ਤਾਸੁ-ਤਿਸ ਦੀ। ਨਿਧਾਨ- ਮਹ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਅਉਖਧ-ਦਵਾਈਆਂ । ਤੇਤ-ਟੂਣੇ ।ਛਾਰੁ-ਸੁਆਹ,ਤੁੱਛ। ੧ 

੨੩ ਧਾਰੁ-ਟਿਕਾ ਰੱਖ । ਤਜਿ-ਤਜ ਕੇ । ਭਜਿਓ--ਭਜਿਆ,ਸਿਮਰਿਆ, ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ--ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੀ 

ਅਰਥ : ਨ 
ਕਰ 

੧੨੦੬ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ ? 
. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਇਕ ਪਲ 

ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
. ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧ ਹੂ 

ਬਾਬਾ ਜੀਉ ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨੂੰ 
ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ? (1 

. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨ 
ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ 

ਪ੍ਰ: 

੨੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੨੬ 

ਦੀ ਦੀ 
ਰਲ ਅਨ ਅਲਪ ਲਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾਂ (੧੪੮) ਗਾਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪ੫ਨਾ ੧੯੬ 
(੭੬੦੨੦੨੦੨੦੯੨੦੦੨੦੦੯੦੨੧੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੬੦੬੯੬੯੬੬੬੦੨੨੬੯੦੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੦੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੦ 

ਪਖ 

&% 

ਕਹ ੪. ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਚਰਨ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ : (0 
0 ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।% _ ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ (ਹੀ 
0) __ ੫.ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਾਂ, ਮਿਲਦੇ ? 0 

] ਉ ਲੇ... . &. ਕਾ &) 

8 ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ __ਊ; ੧_ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਹੀ 
( ਹਕ ਹੀ, ਜਲ ਰਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਰੇ ਟੇ ਪੈ ਘਰ ਚੰ ਤੱ ਉੰ ਰੂ 

( ਸਉ ਚ ਬਆਦ ਰੀ ੨. ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹਉ 

ਉਤ ਨ ਤਰਹ ਆ ਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।੧ ਨੰ 
ਪਿ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੂ 

0 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰਿ ਨ ਹੈ। 
0 ੮. ਪਰ, ਤੁੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾ ਲੀ ਵੱ ਨ 
0; ਕੀ, ਲੁ ੪. ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨ 
ਹਉ ਸੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।ਅਰਹਾਉ। ਨੂ 
ਨੂ: __ ੯. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨ ਲੀ ਰਲ ਸਗ 
0 ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ। -ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਲੂ ਫੁੱਸ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ 4 2 ਸੀ ੫ ੫ 

ਹ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ 6 (ਹੀ _ ਮਹ 
ਮਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੀ ੬. ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।੧। ਮਿ 
ਨ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਇਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ 2. ਹੁਣ ਸਾਲੂੰ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਜਮਾਂ ੍ 

ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ।੪।੮੦।੧੪੯। ਦੀ ਰੀ ਇਕ ਸੈ 

0) ___ ਭਾਵਾਰਥ : ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ [5 ਰਾ ਰਿ 
( ਵਰ | 00 
0 ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਲੀ ਲਾ ਹੀ ਨ 
੯15 ਦਾ ਲਾ ਹਾ । ਉਨ 

( ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਨ ੬ ਤ੍ਹ ਈਂ ਆ ਬਣ ਉਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਅ ਨ 

($ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ _5' “ੜੇ ₹ ? (ਵਲ ਸਕ ਮਨੀ ਆ ਮਾਲ ਦੂ 
0 ਸੁਖ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰ 4 !_ _ ਉ 
0 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਭੀ ਇਕ ਇਹੋ ਹੈ। ਰਮ ਇਨ ਅਉ 
% ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 1 ਵੇ ਥਾਵਾ ਵਿਆਪਕ । 

। ਰ ਅਰ ਪਿਆ ਹੈ।੪।੮੧੧੫੦। (0 
6 ਇਵ ਕੀ ਬੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੂ 
ਰੂ - - ੪੪੬੬੫ ਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ 
0 ਵਿ ਹ ੧੮ 
ਮੰ ੩ ਗਨ ਸਾਗਰ ॥ ਉਤਰੀ ਰੀ 

(8 _ ੪. ਸਰਣਿ ਸੂਰ ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਾ - ਨੂ 
ਰੱ ਇੱ ਰਾ ੧. ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥ 
0 ੫. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ੨. ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥ 
ਨੂ _੬. ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥੨॥ ਤ. ਤੇਰੇ ਚਾਸ ਕਹ ਮਰੀ ਵਡਿਆਈ । ਹੀ 
ਨ [44 ਦੇ 1] ੮੨ ਦੇ ਨ 

$ _ ੭. ਜਪ ਤਪ ਸੋਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ੪. ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨਰਕਿ ਲੈ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
0 _੮. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੩॥ ਆਂ 0 ਪਦ ਨ (੬ 
|! ੯. ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰਿ ਭਰਮ ॥ ਰਿ ਲੀ . ਉਤ ਿ- ਆ ੬. ਬਿਖੁ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥੨॥ ਮਹ 
ਨੂੰ ਦੀ ਇਨ ਸਸਿ ੭. ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਮਰ 
0 __ ਪਦਾ ਅਰਥਾ - ਭੇਟੇ--ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਤੁ--ਉਸ। ਤਿਤੁ __ ੯. ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀ ਆਵਹਿ ਚੀਤਿ ॥੩॥ ਹੱ =੩ <<. ੪ 

ਨੂ ਬਲਿ-ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਨ ਬਿਆਪੈ--ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
6 ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰਮਣ--ਸਿਮਰਨ। ਤਰਣ--ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਭੈ 
6 ਸਾਗਰ-ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ । ਸੂਰ-ਸੂਰਮਾ। ਫਾਰੇ-ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ 

੯. ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥ 0 
੧੦. ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥ ਨ 

। ਹਨ। ਜਮ ਕਾਗਰ-ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਜਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਆਸਰ- ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ-ਵਿਸ਼ਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ । ( 
ਹੈ ਘਰ ਨ ੨ ੫ ਹਾ - ਦੂ 

` ਨੂ ਆਸਰੇ। ਸੈਜਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ। ਸਹਾਈ-- _ਅੰਧੁਲਾ -ਲੈਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ, ਅੰਨ੍ਹਾ। ਭਾਰੀ-ਚੰਗਾ, ਸਰੇਸ਼ਟ। 

(ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ। ਪੇਖੁ-ਵੇਖ। ਪਸਰੇ-ਵਿਆਪਕ। ਕਉ-ਨੂੰ। ਗਿਰਸਤ-ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਮਾਤੇ ਨੂੰ 
੬, ੫, ੦੨੦ << ਦੀ ਦੀ =, <<, (੨੧ (੫੨੨੧ ੧੦੨੦੨ 4, "44. (੧੦੨੧੦੨੨੨੨੨੦੨੦੨੨੨੨੨੨"੨੨੨੨੨੨੨੨੨੨੨% ੧ ੨ ੨ ੨. ੨ ਕਲ... ਕਲ 4 ਲਾ ਲਾ 
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ਹ ਹਾ 
ਵਾ, 

੬੬ 

੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬ 

4 ੍
 

0 
ਨ 

#ਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟਰਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੧੪੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯੬ 
ਦਰ ੨6੨੦੨੦2੦੬੦੨੦੦੬6੨੬6੯੨੦੬6੬ਣ0ਣ6ਣ6੨੦੬੧੬6ਣ੦੨੯੨੦੬੦੬੯੬੦੦੯੦੦੦੯੬6ਣ੪੬੦੬6੦੨੦ਟ੧੦੬6੨੦=੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦੦੯=੦੬੦੦੦੨੦੨੦੬੦ਟ੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੬੯੬ਵ੨ 

ਲੀ ਕਾ-ਮਸਤ ਹੋਏ ਦਾ। ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ-ਥਾਂ-ਥਿੱਤਾ, ਨਾਮ- ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾ 
ਜਿ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਆਨ-ਹੋਰ। ਸਿਮਰਉਮੈਂ` ਸਿਮਰਾਂ। __ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ 

8 ਅਰਥ : ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ 

(ਪੂ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਕ ਮਾਨੋਂ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ“ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਮੰਨਦਾ 
$ ̀  ਖੇਲਾ ਨੌਰਰਾ ਜਾਰੀਣਾ ਕਿਤਨਾ ਦਥੀਰਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰ _ ਮਦ ਇਰਾਕ ਖਤ ਜੇ ਸਜੀਰ ਦਾ “ਬਰ ਦਾ ਸਹਰ ਦਾ 
ਹੂ __ਇਕ'ਰਾਜਾ-ਸਿਨਨਾਂ ਚੋਗਾ ਤੇ' ਸੁਖੀ ਐਕੀਦਾ ਹੈ? ਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਲ ਤਦ ਵੇਲੇ, ਪੀਲਾ ਬੋਲੇ ਰੱਥ ਛਾਦ 
0 ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ! ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ _”' ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਹੀ 
ਨ 4 ੨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਲ ਪੁਰਸ਼ 
ਹ[ __ਤੋਹੁਠਤਾ ਕਰੜੈ ਚੰਗਾ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ; ਪਰ ਇਸ ਤੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੌ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਗੀ 
ਹੂ ਕਿਥੇ ਵੋਜਤਿ ਦਾ ਸਿਧੇ ਨਾਂ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ 4. ਐਨਾ ਸਣ ਹੈਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੌਂ ਤੀ ਤਬ ਰੀ “ਦਾ ਚਾਸ 0 ਜੋ- ਡਾ 2 ਹੱ 

| ਜਜਆਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈ ਤਾਂ ਉਸ _ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਰੈ ਤੇ 
। ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਕ ਸੁਖੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ __ ੧. ਆਠ ਪਹਰ ਸੈਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥ 

ਦੁਖੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ___ ੨. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ॥੧॥ 
ਨੂ ਉੱ 4੩0. 40460 ੩. ਐਸਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
॥ ਹੈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਰਿ ਰੀ (ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮ __ 5 ਮੌਰੱਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ)।੧। ੫. ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੈਸਾਰ ॥ 
0; ੩.ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ੬. ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥ 
ਮੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ੭. ਅਨਿਕ ਬੈਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਹਿ ॥ 

ਨ 8. ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਗਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਅਵੱਸ਼. ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੩॥ 
0 ਹੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ।%ਰਹਾਉ। ੯. ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਇਸ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ 
[__ ੫.ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਵਿਸ਼ਿਆਂ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਲ, ਭਾਵ ੦, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥ 
(4 ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਨ ਜਲ. 
(0 ਰੋਗੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ __,, ਰਿ ਇਆ 
| ___ਜਦਕੋਂ ਕਏ ਨਮ ਨੰ ਜੋੜੇ ਕਰ ਜੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਟੇ ਬਾਈ ਧਾਲਬੀ, ਡਾਕੂ! ਲੇ ਨਿਥ-ਨਿਕਾਰ ਲੌ, 
ਨ ੬. ਪਰ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਟਿਕਾਣਾ _ ਵੱ ਨੈਂਰ ਰਾ ਉਰ ਹਲ ਨ 

ਮਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੈ __`ਾਵਂ। ਕਲਾ-ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸੋਇ-ਉਹ । ਤਪਤਿ-` 
ਰੰ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਕ _ਤ4%੭ ਸੜਨ। ਉਤਾਰਣਹਾਰ--ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ 
। ਸੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਵਾਲਾ। ਮੁਕਤਿ-ਖ਼ਲਾਸੀ। ਪਾਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(6 ਉ: ੭ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ _ ਉੰਤੌਂਤਿਂ-ਯੁਕਤੀ, ਦਲੀਲ। ਇਸ ਤੇ--ਇਸ ਤੋਂ । ਗਾਹਿ-ਗਾ 
(0 ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। _ੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੀਚਾਰਨਾ; ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ। 
( ੮. ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਅਰਥਾਂ : 
ਹਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿਤ-ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।੩। __ ਪ੍ਰ: _ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ! ਇਹ _ਕਾਮਾਦਿਕ ਧਾੜਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ 
। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਸੈਸਾਰਕ ਸੁਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਬਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ? ਪਾਇਆ ਹੈ ? 
([ ਉ: ੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਕ _ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਧਾੜਵੀ ਜੋ ਹਰ 

ਮਰ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਜੀਵ ਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ 
(6 ਦੇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵਾਂ । ਜੀਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ! ਹਨ। 
। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਉ ।੪।੮੨।੧੫੧। ੨. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।੧। 
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੧੨੦੬੨੬੬ 
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ਭਜੁ ਗੁਣੀ 
੪॥੮੪॥੧੫ 

ਸੀ ਨਮ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਨ ਨੰ ਕਈ ਮਣ ੯. ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ ਬਿਚਰੁ-ਫਿਰ ਨੂ 

੧ ੩. ਹੁ 
. ਨ ਦਮ ਇੱ. 

= 

ਦਰਗਹ 
ਕੋ--ਦਾ। ਦੈ 

॥ 
ਇਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ ਦਾਤਾ ਹੈ।੧ ੧੦. ਨਾਨਕ : ਥਾੜੀ-ਧਨ ਦੀ ਬੈਲੀ। ਕੋ ਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। 

ਨ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : 
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0 ਅਪ 
ਨਲ ਲਈ (ਨੈਸਾਰਕ ਜਗਰੀਆੰ ਸੀ 

ਰੰ 

ਨ ਕਿਉ ਜੀ ਕੀ ਨਰਬਧ ਹੋਣ ਨ ਇਹ 
ਉਤ 

ਜੇ ਜਾਲਗਾ ਤੇ ਮਲ ਪੀ 

ਕਰਤ ਇਕ ਜੀਵ ਬਧਾ ਮਿ ਹੋ ਸੋਗਾ।। 

. ਤੇ ਤੋ ਲਈ ੩ ਐਨ ਨਿਣਪ ਤੇ ਉ. ੭
0
.
 

ਰੰ ਉ: ੯. ਉੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਇਹ 
੫ ਕਦੀ 

ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ 
ਕਰ। ਇਸ & 

ਡਰ ੩" 
“੩੪ 

ਹਣ 

1 

ਹਾਹਿਬ 

ਯਾਦ 

ਪਦ 

ਨ 
ਡੰ ਰਹਿਤ ' ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ 

-੧੦. ਗੁਰੂ 
ਜੀ -ਭਗਤੀ ਦੁਅ 

ਪਾਈਦਾ ਨ 

ਊਂ 

ਨਹੀਂ 
ਲਤ 

ਬਚ ਸਕੇ 

੯ 
> ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ 

ਵਿਚ ਆਦਰ 
<9= 

(0 ਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ 
ਕਿ ਸਿ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

੍ 

੨ 
ਨ 

ਪ੍ਰਭੂ 
ਸਿਧਾਂਤ ਮੂ 

ਨ ਪ੍ਰ: 

ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ 
ਡੇ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ 4 

ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਟ ਕੀਰਤਨ, ਹਰੀ 0 

0 :੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਡੇ ਉ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
“ ਇਸ 

ਦਾ ਨਾਮ, 
(0 

ਹ ਉ: _ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, 
ਹੋ 

ਤਾਵਫਾਰਥਾ 
ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੈਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀ 

ਨ 
' ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਿ, ਲਉ ` ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਸਾਧੂਆਂ 

ਨ 

0 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਅਕਤ , ਹਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

( 
1੪8।੮੩।੧੫੨। 

| 

ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ 
ਮਹਲਾ ਖ 

॥ 
& 

ਨੂ ਨਸਲ 

ਮਜਅਲ ਪੂਰਨ ਝਰਿ ਮੜ॥ 

ਗਉੜੀ | 

ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ 
1 

& 

ਕੋ ਨਾਮ। 

ਜਲਿ ਥਲਿ 
ਨੀਤ ॥੧॥ 

0 

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕਾਮ ॥੧॥ 
ਐਮ ਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ 

॥ 
(0 

ਸਉ ੧. 
ਨ ਪੂਰਨ ਸਭਿ 

| 

ਭੂਮ ਬਿਨਸੇ 
ਸੈਗਿ ਪਹਰੂਆ 

॥ ਨ 

0 ੨ ਬਿਚਰ ਸਸਾਰ ਛ 
ਗਾਈਐ। 

॥ 
੨. 

ਸੋਵਤ ਹਰਿ 
ਡਰੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

( 

ਰਿ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
੩. ਊਠਤ ਜਮ ਨਹੀ (੨੪੦੦੨੬੪੨੨੯੨੩% 

6 ੩. 
ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤ 

| 
੪. ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ੨੯੬੦੨੬੬੦੨੬੬੦੫੬੨੬ 

10 ੪. ਦਿ 
ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ 

੨੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੨੦ 

0 
ਰ ਕੇ ਚਰਣ 

ਪਾਰਿ ॥੨॥ 
੧੬੯੦੦੬੪੨੪੨੦੬੧ 

( () ੫. ਹਰਿ 

ਉਤਰਹਿ 

੩੩ ੨(੦੨੧੦੨੭੨੨ << 

੧ 

ਚੜਿ 
੦੬੦੨੧੦੦੬6= 

ਹਉ 
ਲ ਸਾਗਰੁ 

੧੦੦੦੯੬੧੬੦ 

2 ੬. ਭਵ 
੧੨੧੬੬ %੪ ੨੦੨੫੬ 

(੬ ੨ %੨੬੦੬੧੨੨੫੩ 
<੦੨੦੨੨੦੬ 



- ਮਿ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਝ ਜਾ (੧੫੧) ਰਾ ੧੬੭ 
ਊ੬੨੦੦੦੨੨੦੦੦੦੨੦੨੨੦੨੩੦ ੨੦੬੯੨੦੯੦੯੬੯੨੬੧੬੯ਟ੯੬੬੯੨੧੬੯੨੦੬੬੯੬੦੨੬੧੨੦੨੯੨੬(੬ 6੨੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੬੦੦੦੦੨੬੦੨੦੦੬੨੦੨੬% 

। 

(6 ੫. ਚਰਣ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥ 
੧੨੯੬ 

ਹੀ ਛਤ 

! ੬. ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਰੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥ 
ਨ _੭. ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥ 
| ੮. ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ ॥੩॥ 
| ੯. ਮਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥ 
0; ੧੦. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥ 
8 ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਜਲਿ-ਜਲ ਵਿਚ। ਥਲਿ-ਧਰਤੀ ਵਿਚ। 
06 ਮਹੀਅਲਿ-ਮਹੀ-ਤਲਿ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ । 
0 ਭ੍ਰਮ-ਭਟਕਣਾ। ਪਹਰੂਆ--ਰਾਖਾ। ਜਮ ਡਰੂਆ--ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। 
੧ 
ਹੈ. ੨. 

0 ਅਨਾਥ--ਨਿਆਸਰੇ। 
੧) 

ਹੀ -_ ਅਰਥਾ : 
ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ? 
- ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿੱਤਰ, ਜਲ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ 

0 ਵਿਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, 
ਹਉ ੨. (ਉਸ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਿਤ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 
ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ 
੍ ਹੋ ਗਿਆ। 
(੩. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵ 
੍ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਰਾਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 
ਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
& __ ੪.ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮ _ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
ਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ।੧। 
ਨ) _੫-੬. ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਸਾ 
੨ ਦਾ “ਵਾ ੪ -ਯ ਆ ਘ੍ ਦਾ 

ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ।੨। 

& ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੭. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
(ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਤਾਣ ਤੇ ਧਨ 
0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੂ ਇਤ ਓਟ 
[16 

(6 ੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗ਼ਰੀਬ 
ਹੈ 

੬ 

0 ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੰਦੇ ਸਾਂ; ਪਰ, ਤਾਂ ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ 

(8 ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।੪।੮੫।੧੫੪। 

। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
£ ੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ ॥ 
& ੨. ਕੋਟਿ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇ ੩. ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ ॥ 
& ੪. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸੇ ॥੧॥ 
0 ੫. : ਨਾਹਗਿਲ ਲੱਲਿਨਨ ਗਣਪਵਾਵ 

੧੦੬੧੦੦੬੯੬6 ਕਾ ਦਾ ਤਾ, (ਧੀ ਉ ੨੨੨੦੨ 4 ੬ “4. 6੨੬੦੨੦੬੦੦੪੨੦੨੯੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੨੦੬੦੬੦ਟ੦ 

ਰੰ 

੬. ਤਲ 
2. ਮਨ ਬਚ ਕੁਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਾਰੁ ॥ । 

੮. ਤਾ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਖੁ ਸੈਸਾਰੁ ॥੩॥ 
੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥ ਮਹ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥ 
ਪਦ ਅਰਥ . ਨਾਮਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਵਿਚ । ਹੈ 

ਮਜਨੁ--ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਮੂਚੇ-ਬਹੁਤੇ। ਕਿਲਵਿਖ- ਨ 
ਪਾਪ। ਸੈਗਿ-ਸੋਗਤ ਵਿਚ । ਮਾਰਗੁ-ਰਸਤਾ। ਬਚ--ਬਚਨ। ਨ; 
ਕੁਮ-ਕਰਮ, ਕੰਮ। ਅਧਾਰ--ਆਸਰਾ। ਤਾ ਤੇ-ਉਸ ਤੋਂ। ੧ 

ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਜਪੇ-ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨੂੰ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭੀ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

੨. ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨੰ 

੨੧੬੧੬੦੬ 

॥ 

੨੦੦੦੧੨੧੨੦੦੦੨੦੬ 

ਹੌ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।੧ਰਹਾਉ। ਹਉ 

੩.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ 8 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ। ੍ 

੨੦੬ ੪. ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਨੱਸ 
ਗਏ ਹਨ ।੧। 
ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ 
ਦਾ, ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਨ 

ਉ: ੫.ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਨੂੰ 
(ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ) ਬੈਠ ਕੇ (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ਨੂ 
ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨੂ 
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀ 

੬. ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਭੀ ਨਾ ਪਿਆ, £ 
ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨ 

੨੦੦੦੬ 

੨੧ 

ਹੈ।੨। ` ਨ 
- 

ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ-- 1 
0) 

ਦੂਰਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੩੬੩) & 

ਪ੍ਰ: _ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨ 
ਅਸਰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਨੂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 00 

ਉ: ੭. ਹਾਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੂ 



੨੧ 

62੦ਟ੯ਟ੯੬੯੬੦ 

੧੧੦੯੦੦੧੦੨੧੯ 

੨੦੨੦੨੦੩੦੨੦੨੨੨੬੧੬੩ 
5 ਆ 

੨੦੨੦੬ 

੨ 

੧੨੦੨੦੬% 

੩੦੩੦੩੦੨੦੬੦ 

੨੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੨੧ 
ਲਾ ੧ 

2੦੦੦੨੦੨੦੬੦੦੦੦੦<੧ 

੧੯੬ 

੧੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੬੨ 

੦2੦੦੦੦੦੬੦੦੦੨ 

(925 

੧੦. 

ਦਿ ਮੀ ਲੀ ਨੀਤੀ (7੨੦੬੯੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦ 

(ਨਉ ੯ (੧ 

੨੯੩ ਵਾ 

੮. ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੈਸਾਰਕ ਮੋਹ ਅਤੇ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।੩। 
੯. ਪਰ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਪਣ 

ਜੋਗ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੪੮੬।੧੫੫॥ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਤਕ (ਝ 

੧. ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ ॥ 

੨. ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਚਰਣ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ 

੩. 

੪. 
ਭੈ ਭੈਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥ 
ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤੁ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

, ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ 
. ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥ 
ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ ਜਿਸੁ ਵਾਸਿ ॥ 
ਸੋ ਸਮਰਥੁ ਸਿਮਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥੩॥ 

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ॥ 
ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਰਾਤੇ- 

ਰਤਿਆ, ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਨ ਬਸਾਹੀ-ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। 
ਜਾਹੀ-ਜਾਹਿੰ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਾ-ਬੁਢੇਪਾ। ਮਿਰਤੁ-ਮੌਤ । 

ਵਾਸਿ-ਵਸ ਵਿਚ। ਸਾਸਿ-ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਰਾਸਿ- 

ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਖਾ-ਸਾਥੀ। ਟੇਕ-ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ। 

ਆਰੱਥ' : 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ 

ਉ: 
ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ? 

੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਪਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ? 

੨. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ 
ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ 

ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ, 
ਠੰਡਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।੧। 

੩. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। 

੪. ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਡਰਦਿਆਂ-ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਚਲਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 
ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਈਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(੨੨੧੨੦ ੧੦੨੪੦੨੯੧੨੨ ੨੨੨੫੨੩੬/ 2੧੧੨੧੦੧੦੦੦੦੬੧੦੧੦੨੧੨੧੦੨੦੨ ਉਆ ਤਕ 5" ਸਵ ਨਕ“ ਅਲ ਅਲ ਅਲ 

(੧੫੨) 
ਨਾ 

ਕਾ ੧੬੧੬੧ 

ਗਾਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-੫ਨਾ ੧੬੭ 
੧੨੧੬੧੬੧੬੨6ਣ੯੨੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਟ6੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੬6੪੦੦੬੦੦੬੧ 

੫. ਪਰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨ 
ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

੬. ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ 
ਹਨ।੨। ਨ 

੭. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ, ਨ 
ਬੁਢੇਪਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੂ 

੮. ਉਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਆਸ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।੩। ਨ 

੯.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨ 
ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਸਖਾਇਕ ਇਕ ਉਹੋ ਪ੍ਭੂ ਨ੍ 

ਹੈ। ਮਹ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨ 
ਹੈ।੪।੮੭।੧੫੬। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂ 

ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਹ 
੧. ਬਾਹਰਿ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥ (0 
੨. ਘਰਿ ਆਏ ਗੋਵਿੰਦੁ ਲੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ਨ 
੩. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਮੂ 
੪. ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂ 
੫. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥ ( 
੬. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਹਿਰਿਆ॥੨॥ _$ 
੭. ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 1 
੮. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥ । 
੯. ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪੁ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਨਾਨਕੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥॥੮੮॥੧੫੭॥ _ ਨ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਬਾਹਰਿ--ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਲਿ- ਨੰ 

ਸਾਂਭ ਕੇ। ਲੈ ਨਾਲਿ-ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਤਾ-ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ। 1 
ਰੈਗਿ-ਰੈਗ ਵਿਚ। ਹਿਰਿਆ-ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਭਗਵੰਤੁ-ਭਾਗਾਂ ਨ 
ਵਾਲਾ। ਮੰਤੁ-ਉਪਦੇਸ਼। ਜਾਪੁ-ਜਪੁ, ਜਪਦਾ ਰਹੁ, ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਨ 
ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜਪ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ (8 

ਕਰ। [ 
%#ਰਾਥ : ਸਰ 

ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਅਸਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ਨ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਸੈਤ-ਜਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨ 

ਜਗਤ _ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹ 
ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ; 

੨. ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨ 
3੪੪੩੬੦੦੦੪੬੩੦੪੬੧੩੦੩੬੧੩੦੪੬੧੩੦੪੬੦੨੬੪੨੨੦੩੦੪੬੦੩੬੪ << 



ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹੇਝ ਜਾਂ (੧੫੩) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ ੧੬੭੬ 
(੨6੨6੨੬੬੧੬੬੦੦੨੬੦੧੬੬੦੬੨੬੯੬੨੯੬੬੦੬੯੨੦੯੨੦੯੨੦੦੬੯੨੦੧੦੦੦੫੨੬੯੨੨੯੨੦੦੨੧੨੦੨੨੦੦੦੨੦੨੧੨੨੦ ੧<੯੬੦੨੯੬੦੬੯੨੦੦੦੬੨੦੨੦੦੦੨੦੦੨ 

ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੈਤ-ਜਨ ਘਰ- __ਬਿਪਤਿ-ਮੁਸੀਬਤ । ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਗਾਹੀ-ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ( 

। ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।੧ __ ਘਨੇਰੇ--ਬਹੁਤ। ਨੇਰੇ-ਨੇੜੇ । ਥਾਨੁ-ਥਾਂ, ਹਿਰਦਾ। ਜਹ-ਜਿੱਥੇ। (1 

( ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਸੁਆਮੀ-ਮਾਲਕ ਪ੍ਭੂ। ਕਉ-ਨੂੰ। । 

ਹੈ ਉ: ੩.ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰ੍ ਮੀ 
0 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

4ਮਰੱਲੋਂ 

। ਤਾ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ £ 
ਨ 'ਪਜਜ-ਗੱਤਾ-ਰੰਹਿੰਦਾ ਬੈਕ ਨਾਉ। ਰੀ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਜੰ 
.. ੬ (4 ਨੂ ਗਿ _ਉੰ' ” ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਤਮ ਆ ੍ ਰੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ-ਥਾਂ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨ 

0 ਰਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 
6 ਉ: ੫.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਜਾਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗਰ 
ਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ੪ ਨਾਲ ਹਂ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵ- ਕਲਿਆਣ, ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਵਸਾਏ ਹਨ ।੧ਰਹਾਉ। _ ਨੂੰ; 
(4 ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲਿਆ। ___ ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਪਤਾ '$ 
0 ਉਰਿ 10114104 ਵਾਪਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ 
8 ਦੂਰ ਹ 1੨ ਹੋਵੇ। 8 
1 # ਨ ਉ। ੮੩ < ਨ ਲਾ ਹਰ 4 

ਪੱ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕੀ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ? ੪. ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ 
0 ਉ:੭-੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਭੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਆ ਵਸਦੇ ਹਨ ।%। ਹੀ 
। ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ____ ੫.ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਨ 
0 ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1 
00 < <੩ ਖ੍ ਦੂ 

( 

। ਸੁਰਤਿ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ੬. ਪਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨ 
। ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਮ ਭੀ ਨੌੜੇ ਨਹੀਂ ਨੂ 

ਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ- ਆਉਂਦਾ ।੨। ਰੀ 
1 ॥= ਜਿ ਰਾ ਨ ਪੱ 

ਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ੭. ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮੂ 
( ਹਨ।੩। ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 0 ਨ ਰੱ ਨ ਨ 

ਉ ੯. ਇਸ ਲਈ, ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਭੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ- ੮. ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨੂੰ 
ਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 0 
[ਉ। ੩ ੍ ਦਾ [-. ਦੇ ਭੂ ਯਾ ੧੧ ਸਿ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । ੯. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨ 
ਮੱ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹ 
ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ।੪।੮੮੧੫੭ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਅੰਤਰ- ਨੂੰ ਹਉ ਤ਼ ੨1 ਦੁ 0 

੍ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾਮੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਪਿਆ ਏ।੪।੮੯੧੫੮ ਨ 
00 ੪ ਸਿ ੫ ਕਘ ਰੰ 

ਹੈ ੧. ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਹੈ 
(6 _ ੨. ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੧. ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ॥ (4 
0 ੩. ਬਿਪਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥ ੨. ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ _ 

$! _ ੪. ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥ ੩. ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥ ਵੀ 
1 ਕੇ $% ੯ 

([ ੫. ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥ ੪. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠਾ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹ 
(੧ ੬. ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥ ੫. ਰੁਪਵੰਤੁ ਸੋ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ 
0 ੭. ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥ ੬. ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥ (ਰੰ ਉਸ 2, ਤੀ 2 " ਪ੍ਰ੍ਭ ਨ 

0! _ ੮: ਜਹ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥ __ ੭. ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
੧ _ ੯. ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਲਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ੮. ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਹੱ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥ __ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥ (ਹੀ 

0 ਹਿ ਭਰ ਰਿ ਰੇ 
(1 ਥਾਨ--ਇਹ ਹਿਰਦਾ । ਕੁਸਲ ਖੇਮ-ਸੁਖ ਅਨੰਦ । ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍੍ਭੂ ਨੇ। ਪਦ ਅਰਥ : ਪਰਮ ਗਤਿ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਹ 
ਵਾ, (ਅਜ ਕੇਕ ਇਆ ਇਆ ਆ ਆ ਆ <<, ਵਾ, > ੩4 “ਕਲਾ ਕਲ” 4. "ਕਲ ੫੨੦੦੦੦੩੩੦ ੨ ਤਲ <<. (4. ਕਾ ਵਲ (੨੨ ਕ ੨ 

੧੨੪੨੦੬੦੨੦੨੦੦੨੦੨੬੯੬੯੬੦੯੬੦੬੯੬੬੦੬੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦=੦੯੬੦੦੦=੦ਟ੦੬੦=੦੬੬੯੬੬੬(6੦ਣ੬6ਟ6੧ਣ(ਣ੦ਣ6ਣ(ਣ(ਣ੦ਣ0=6ਣ੦=6=6=੦੨੦੨੦੨੦੨ ੍ ੫ 4, 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾੰਹਿੜ ਜੀ (੧੫੪) 
ਵੀ ਵਾ ੩੨੩੦ ਆ ੫ << << ਰਾ ਰਤ ਨ ਰਾ, 

(5 ੧੨5੭੨੦੨0੦੦=੦=੦ਣ<੯0ਕ੭6ਟ6ਣ6ਟ੯ਟ੯ਟ੯੨੧੦੦੦੨੦=੯੨੦ਟ੦੨੦=6੦ਟ੦ਣ੦੯੦=੦੨੧ਣ੦੦੦੦੦ਣ੦੨੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੯੬੦ਟ੦ਟ੪੬) 
01 4 । ੪੪ 0 

& ਅਵਸਥਾ। ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ। ਰੂਪਵੰਤੁ-ਰੂਪ 
ਨ ਵਾਲਾ। ਚਤੁਰੁ-ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ। ਪਰਵਾਣੁ-ਕਬੂਲ। 

0 ਜਾਣੁ-ਪਛਾਣ। ਜਾ ਕੇ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। 

ਅਰਥ : 

0 ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਕੀ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਪਰਮਗਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 

0; ਉ: ੧. ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ 
0 ਧਿਆਏਗਾ, 
6 ੨. ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 
( ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ; ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।੧ 

0 ੩. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ, 
ਨ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । 
੍ ੪. ਕਿਉਂਕਿ ! ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜੋ 
ਹਮ ਮਾਲ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ 
( ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ।ਐਰਹਾਉ। 
ਉਹ ੫.ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਚਤਰ ਹੈ, ਉਹੋ 
ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। 

&___ ੬. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।੨। 
। ੭. ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੀ ਉਸੇ ਦਾ 
&੍ ਸਫਲ ਹੈ। 
8 ੮.ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
(0 ਲਿਆ।੩। 
ਨ] __ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ 
%। ੩ 
ਨ ਹੋ ਆਉਣ। 
$੧ ੧੦. ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ 
ਰੰ ਹੈ।੪।੯੦।੧੫੯। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
0 _ ੧. ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ॥ 
($ _ ੨. ਓਹੁ ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੈਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
£ ੩. ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 
| 8. ਜਿਉ ਕਾਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥੧॥ 
0 ੫. ਬੈਲ ਕਉ ਨੇੜ੍ਹਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ॥ 
$ ੬. ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
। ੭. ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ॥ 
(0 _੮. ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥ 
ਇੰ _ ੯. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤ ॥ 

੧੦. ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥ 
5 ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਸਾਕਤ ਸੋਗ-ਸਾਕਤ ਦਾ 

6 ਜੋੜ। ਓਹੁ-ਉਹ (ਸਾਕਤ)। ਬਿਖਈ--ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। 
੧ 

੨6੨ 

44 ੩ ੫੫੬੫੨ ਰਾ 
੯੧੨੦੬੯੬੦੬੦੬੪੨੦੬੦੬੦੨੯ਟ੦ਟ੦੦੦੦੦=੦੨੦੦੨੦ਟ੯੬੦੨੬੧੬੦੬੦੨੦੨੦ਟ੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੨੦੨੦੬੦੬੦=੦ਟ੦੨੧ 

ਓਸੁ-ਉਸ (ਦਾਸ) ਨੂੰ। ਕੋ-ਦਾ। ਮਨ ਅਸਵਾਰ-(ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ 
ਤਾਰੂ) ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਰੀ-ਘੋੜੀ । 
ਕਾਪੁਰਖੁ-ਖੁਸਰਾ, ਹੀਜੜਾ। ਪੁਚਾਰੈ-ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਨੇਤ੍ਰਾ-ਨਿਆਣਾ, ਰੱਸੀ। ਦੁਹਾਵੈ-ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਿ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ। 
ਪਾਵੈ-ਦੁੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਡਰ-ਭੇਡ। ਕਾਮਧੇਨੁ-ਧੇਨੁ, ਗਾਂ, 
ਕਾਮ, ਕਾਮਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ-ਹਰੇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਗਾਂ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ! 
ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਤਨ ਸੀ। ਪੂਜੀ- ਨੂੰ 
ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਪੂੰਜੀ-ਮਾਇਆ, ਦੌਲਤ । ਸਾ--ਵਰਗਾ। ੧ 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 6 
ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਇਸ ਦੀ ਨ 

ਉ: 

ਣਾ 

ਕੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । 

ਗਾਓਂੜਾੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੬£ 
ਦਿਆ 

. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 78 
ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ।੧ _ ਨ 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸੇ ਨ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਲਦ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਨ 

. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਦੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ 
ਜਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।੨। 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਜੋੜ ਇਉ' ਹੀ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਧੇਨ 
ਗਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਜਨ ਲਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । 

. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਉਠ ਦੌੜੇ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ 
ਸਕਦਾ)। 

ਭਾਵ ਸਾਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹਰੀ 
ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 

ਦੱਸੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ 

ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਸਾਮਾਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ !।੩। 
(ਚ 
ਰਾ, <<. 

ਤਲ “ਤਕ: ਤਕ ੨੭ ੮੭੩੨ ਦੇ ਕਲਾ ਅਲ 
੨੨੨੨ 
ਅਲਕਾ 

੩੭੩੦ ੱ੨੩੮-੨੭੩੮<੭੨੮੨੨੦੦੭੩-੩੮ 45੨੨5 %੩੯ ਮਮ << 

ਵੀ 

੨੦੦੦੨੦੦੦੦੬੯੨੦੦੨੬ 

ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ । ਹੀ 
- ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ $ 
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੂ 
ਸਕਦਾ। 

. ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੈਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, & 
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਅਸਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਜਾਈ ਨੂੰ 
ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੀ 
.ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; 
(ਪਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ)।੧ __ ਨੂ 

ਵਕ 
੨੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੮੦੨੬ 

ਏਵ 
੨੬ 

ਚ 

੬੦੨2੭ 

੨੦੨੦੨ 

੩੩੪ 
ਆ ਆ ਆ 
ਪਾ 

ਇਕ 
੨੦੨੦੨੦੧੨੦੦੦੨=੬੦ 

ਲਾ ਆ 



ਹੱ 

ਕੰ 

੨੧੦੦੨੦੦੨੦੬੯੬੬੦੬੯੬੯੬ 

੧੨੨੦੨੬੬੬੬੬੬੬੬ 

੬੦੩੬੧੬੦੬ 

੨੦੬ 
੨੯੬ 

੧੨੧੨੯੬ 

ਦਿਆ ਆ 

੧੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੨੦੦੧੬੦=੦= 

੨੦੦੦੦ 

੨੨੩੦੨੦੨੦੨੦੨੨੨੨ 
੧੬੦੦੦੬੦ਣ੦<੦ਣ6=੮੨੦= 

੧੦੦੦੦ਟ੦੨੦ਵ੬ 

(2੨6੨੦੨੦=੨੨੬੪੬੦੨੦=੦ 

/ਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਬ ਜੀ (੧੫੫) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੬£ 

੨੦੨੦੨੬੪੬੦੯੬੬੯੬੯੩੬੯੦੦੬੦=੯ਵ੯੨੦ ੧੨੦੦੬੯੬੪੬੦੬੦੬੦੬6੩੦੬੦੬੦੬੦੬੯੦੦੬੦ਣ੯੬6੨(੬6=(੬6੬(੬੦੬੦<੫੦=੦ 6੩੦੬੦੦੦੪੨੬੦੨੨੧੬੦੨੦੨੨੦ 

੯_ਰਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ _ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾਰਵੇ ਮੂ 

ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਨੂ 

੧੦. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ _ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਅਜੇਹੇ 8 
ਕਰਿਆ ਕਰ ।੪।੯੧।੧੬੦। ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਲਏਗਾ ? 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉ: ੮.ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 0) 

੧. ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ ॥ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਪਕਾਰ 0 
੨. ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਤ ਬੀਰ ॥੧॥ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੈ 

ਦਾ ੩ ਹਨ ।੩। 6 

੩. ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਵਿਦ ਗਿ ਵਣ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ- ਨੂੰ 
੪. ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਫਗਤੀ,ਛਿਚ ਰੋਗੀ ਰੋਏ ਰਨ। ( 

੫. ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪਾਪੁ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ $ 
੬. ਰਾਮ ਰੈਗਿ ਨਿਰਮਲ ਪਰਤਾਪੁ ॥੨॥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।੪।੯੨(੧੧੬੧। ਹੀ 

2. ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰ ॥ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ 

੮. ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਏਹੋ ਉਪਕਾਰ ॥੩॥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਉਹ ਨੂ 
੯. ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਸਾ-ਉਹ। ਮਤਿ--ਅਕਲ। ਕਹੀਅਤ- ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੋ 

ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਰ-ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ। ਰਸਾਇਣੁ-ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ 

ਘਰ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ। ਬੀਰ-ਹੇ ਵੀਰ। ਓਟ-ਆਸਰਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ & 

ਛੋਟ-ਖਲਾਸੀ। ਨਿਰਮਲੂ-ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। _ ਹਜੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇਂਦੇ 0 

ਰੰਗਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਤੇ-ਤੋਂ'। ਰਾਤੇ-ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਜਾਚੈ-ਮੰਗਦਾ _ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮਿਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋ ਨਾਮ 8 

ਹੈ। ਰਵਾਲ--ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜੀ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਨਸ਼ਟ & 

ਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹ 
੧) 

ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੀ 
ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? __ ੧. ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ । 

ਉ: ੧. ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਆਖੀ __ ੨. ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, _____ _ __ _ _____ _ ੩. ਭਰਤਾ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਨਾਰੀ ॥ 
੨. ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ __&, ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥ ੍ 

ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ।੧। ਰਲ ( 

੩. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀਦਾ ਰੈ, ਜਿਸ ੫. ਪੂਤ ਪੇਖਿ ਜਿਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥ । 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ __ ੬. ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥ (0 

ਹੈ। ੭. ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਪੇਖਿ ਧਨਾ ॥ (4 

" ਸੀਲ ਮਿਲੇਗਾ ? ਰਿ, ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥ ਨ 
ਉੁੰ: 6.ਹੁੰ ! ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ । 

ਰਨ ਸ਼ ਤਰੀ ਵੈਦ ਹਿਰ ਦੇ ੪ ਸੱ 6 
੫. ਸਰੀਰ ਭੀ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ੧੦. ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥ ਹੀ 

ਵਿਚ ਕਦੇ ਭੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਦ ਅਰਥ : ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਪੁਰਨ-ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ 

੬. ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਰਪੂਰ। ਭਰਤਾ-ਖਸਮ। ਪੇਖਿ-ਵੇਖ ਕੇ। ਬਿਗਸੇ-ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਨੰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।੨। ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵੇ-ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। | 

ਪ੍: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ, ਮਨ ਚਿਤਾਰੀ-ਚਿਤਾਰਿ, ਚਿਤਾਰ ਕੇ। ਓਤਿ-ਉਣੇ ਹੋਏ ਵਿਚ। $ 

ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਮੌਜੁਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ _ ਪੋਤਿ-ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚ । ਰਾਤਾ-ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤ । ਨ 

ਕਰੇ ? ਰਜ ਅਨਦੁ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਜਨ ਮਨਾ-ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਨ 

੧੨੦੦੬੦੬੦੬੦੯੬੪੬੪੬੪੫੬੬੯੨੬੬੬੬੧੨੯੦੨੦੨੨੨੧੦੦੦੨੧੬੦੧੨੦੨੧੨੫੨੦ <੦੦੦੦੯੬੬੪੬੦੨੦੬੬੦੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੧ਟ੦੨੦੬੦= ੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਜਨ (੧੫੬) ਗਾਉਂੜਾੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੯£ 
(7੨੦੨੨੧੨੦੨੧੨੬੧੨੯੦੦੨੦੦੨੯੦੦੨੯੨੦੬੧੨੨(੦੦੦੬੧੨੦੦੨੦੬੯੨੦੦੬੦੨੦੬੦੦੨੨੦੯੨੬੦੬੬੬੬੦੬੬੬੦੦੬੦੦੬੦੦੬੦੫੬੬੬੦੬% ਸੀ 
( ਰੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ॥ ਹੱ 
ਨ ਅਰਥ : ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ੨। ਮੱ 
ਰੰ ੧ ਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਨੰ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ ! ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿ ਰੀ ੍ 
ਕੀ ੦1: 4੪ ਚ ਉਆ ਦਰਸਨ ਆਸਾ ੈ, ਹੱ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ (66 0 ਵੱ ੨ ਉਡਹੁ ਹੁ ਕਾਗਾ (0 

ਸੰ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ? ਜਾ ਬੇਗਿ ਮਿਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੩੭੩੦) ਉਨ 0 ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਘਲਆ ਕਰਦਾਂ ਹੈ ਤਾ 
ਸਿ ਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀਤ [ ਟੀ | ਆ ਦੇ %੩ ਘਾ ਨੇ 0 ਵਿ ਰਿ (੬ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ੨ ਪਰਨ ਪੁਰਮਸ਼ਰ ਭਾਗਾ ਕਾ ਇਆ [1 ਹੀ ਜੱ 0 ਰੀ, ਰੰ ਰੁ ਨ ਵਿ ਰਹਾਉ ਰੀ (੨) ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ $ 
। ਮਲ ਕਿ ੨ ੩ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਨੂ 

( । ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਿ [ਦ] ਰੀ ਨ ਹਉ (੧) ਮ੍ ਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਪਰ ਹੈ। ਹਰ-ਪਲ ਹਰ-ਘੜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਲ ਨੂ ਪਿ ਹੈ ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਵੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। 
੮ ੨ 2 ਵ> ੬ ੨੭ 

ਕਿ <॥ 
£ ਉ: ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ `` (੩) ਤੀਜਾ ਦ੍ਰਟਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਡੀ (ਲਾਲਚੀ) 

॥ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨ 
ਨ ੪. ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 

ਟਰ 

ਆ ਉਸ, ਦੂ -... ਦੰਗ,“ ੨ ਹਰ 2 ਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । _. 
ਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਮੰ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ੨੩ _ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨ $_ ੫.ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਜੀਉਂਦੀ _ ਕਰਨਾ ਰੈ। ਨ ਰੇ ਹੈ। 

ਨ (8 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (0 ਨ ਨਿਤ ੧. ਰਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ॥ । 1 ੨. -੧੩ -੩ ਹਰ ੍ਿ ਰਾ ਰਹਿੰਦਾ | ਰ੍ ੪ 
ਿ ੨ ॥ ਵਿ ੨. ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨ; ੧੧ 

ਰੀ ਲੀ 
ਰ: 

0 ਉਹ ੭.ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਸ __ ੩. ਆਨ ਰਸਾਂ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ 
&੍ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ _ ੪. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਿਹਫਲ ਸੈਸਾਰ ॥੧॥ 
੍ ਹੈ, ੫. ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਪਿ ॥ ਹਉ || ___ ੮. ਤਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ੬. ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥ 
ਮਹ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੩। ੭. ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਮਹ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਖ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ੮. ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੈਗਿ ਦਇਆਲ ॥੩॥ । ਨ ਰਜ ਰੱ = [? ਤਜ 

& 0 ਉ 10401 ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥ ਉ 
ਮਲੀ ਨ” ਦਮ ਤੂ ਗਿ ਲੇ ॥੯੪॥੧੬੩॥ _ ਮੂ ਮਿ ਪਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲ। _ ੧%- ਮਾਂਨਿ ਲੇਤੁ ਜਿਸੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯ 8 

ਮੂ ਸਿ ੍ ਪਦ ਅਰਥ - ਰਸਾਇਣਿ-ਰਸਾਇਣ ਵਿਚ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਹੌ 0) 
੧ ਕਿਉਂਕਿ : 

ਜੇ £ ਜੋ ਦੇਣ £ (੧ 5 ੩ ੍ ਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ। ਰਸਾਇਣੁ-ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ।੪।੯੩।੧੬੨। = = 0 । ਮਿਲੀ ਜੀ ਰੋ ਨੇ ਤਿੰਨ _=ੱੀ ਔਸ਼ਧੀ। ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਆਰੋਗ ਤੇ ਚਿਰ-ਜੀਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਰੰ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਗੀਧੇ--ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ, ਮਸਤ, ਰਚੇ & 
0 ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏ । ਬੀਧੇ--ਵਿੱਝੇ ਹੋਏ। ਆਨ--ਹੋਰ। ਛਾਰ-ਸੁਆਹ। ਨਿਹਫਲ-- ਮਹ 0; ਨਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ : ਵਿਅਰਥ। ਅੰਧ-ਅੰਨ੍ਹਾ। ਕੂਪ-ਖੂਹ। ਤੇ-ਤੋਂ। ਵਣਿ-ਵਣ ਹੀ 0 __ (੧) ਇਕ ਪਤੀ-ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਚ। ਤ੍ਰਣਿ-ਤ੍ਣਿ ਵਿਚ। ਤ੍੍ਭਵਣਿ-ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪਤੀਬ੍ਤ ਸਸਾਰ ਵਿਚ। ਪਸਾਰੁ--ਖਿਲਾਰਾ। ਜੀਅ ਸੰਗਿ-ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਨਾਲ। ਸਾਰੁ-ਸਾਂਭ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ। ਰੀ 
0 ਕਿਤੇ ਐਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, । । 0 0 ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ । ਹਾ . ੨ ਰੰ 9 ੨ -ਰਸ ਵਿਚ ਗਿੱਝ ਨ 
ਨ ੨ ਇਉਂ ਦਰਜ _ ਪੇ: ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਮ-ਰਸ ( 06 ___ ਪਤੀ-ਬ੍ਰਤ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉ 0 ਰ : ( ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 
ਮਹ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

੨੨, ਰਹਾਂ ੦੨੧੦੦੨੦੨੨੨੦੨੨੨੨ ੭੨੦੨੯੧੭੩੧੭੨੯%= ੨੭ ਆ. &੬੪੨੬੪੬੬੪੦੬੧੬ ੨੯੨੯੨੬2੦੦੨੦੨੬੦੨(੦੬੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੦੦੬੦੨੬੪੦੦੬੬੬੯੬੦੦੬੦੬੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੨੦੨੬੪੩ 



ਹਾਰਾਂ ਸਟਕਿ ਲਾਂ ਦੂਰ ਨੁੰਕਾ ਸਰਬ ਨ 
ਕਲਾਂ ਲਅਲ ਕਪ ਕਲਪ 

ਨ ਰਾ ਆ 
0 ਹਨ | 

0 __ ੨. ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਰ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਕਿ ਮੁੜ ਉਹ ਕਦੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਨ ਸਕਦੇ)।੧। 
ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੀਉ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸਲ 

ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? 
0 ਉ ੩. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਸੁਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤ 
0 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

6 __ ੪.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
8 ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ 
ਰੰ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ=ਅਰਥ ਹੀ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ।੧। 

ਨ ਪਰ _ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ? 

੧ ਉਂ: ੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ (ਇਸ ੮1 =ੰ = 

ਨ ਸੈਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 
ਨ; ੬. ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਏ ਸਨ; ਬਸ, 
ਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਹੋ ਅਸਚਰਜ 
ਲੀ - ਪ੍ਤਾਪ ਹੈ।੨। 
& ਪ੍ਰ: ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ 
0 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਮਹ ਉੱ: ੭.ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ 

ਨ ਰਣਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ-ਹਰ ਥਾਂ 
ਹੈ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ੮.ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੀ 
(0 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਹੀ 
ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ 
1 ਹੈ।੩। 
$$ __ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਦੀ ਹਰ 
( ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉੱਤਮ ਸਮਝੋ । ਭਾਵ ਸਫਲੀ ਜਾਣੋ, 
ਉਹ ੧੦. ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਮੰਨ ਲਵੇ ।੪੯੪।੧੬੩। 

ਭਾਫਾਰਥ :“ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਲ-ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ 

6 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ 

[ ਹਨ। ਕਮਲ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਫਸ ਹਦ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤ ਤਰਾ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ 
ਰੰ ਨ ਉਹ ਉਸ ਕਮਲ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ, ਇਥੋਂ ਉਡਣਾ ਹੀ 
0 ਤੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਮੀਟਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚੇ ਹੀ ਬੈਦ ਹੋ 
ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਸ ਗੀਧਾ, ਕਮਲ 

0 ਬੀਧਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
੍ ੧੦੬੦੦੬੬੬6੦੦੦੦ਟ6ਣ6ਟ੦=੦ਣ੦=੦੨੦=੦੬(੬(੨(੬੯੬(੬੯੬੦ ਨ 

(੧੫੭) 
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1 

ਆ 0 
ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸ-ਮਗਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰਕ ਰਸਾਂ ਨੈ 
ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਵਸਥਾ &੍ 
ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ਨ 
ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਮੂ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (0 
੧. ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ ॥ 8 
੨. ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੰ 
੩. ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥ 

੬ 
( 

੪. ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਹੀ 
੫. ਸੈਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥ ਹੂ 
੬. ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥ ੍ 
੭. ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥ ਮਹ 
੮. ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ ੍ 
੯. ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ ੍ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥ ਹਉ 
ਪਦ ਅਰਥ - ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ-ਸਦਾ ਹੀ। ਨਾਵਣੁ-ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੂੰ 

ਸਰਿ-ਸਰ ਵਿਚ। ਰਾਮ ਸਰਿ-ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ। ਨੂ 
ਕੀਜੈ-ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਲਿ-ਹਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਨੂੰ 
ਪੀਜੈ-ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਕੁ--ਪਾਣੀ। ਮਜਨੁ-ਇਸ਼ਨਾਨ। ਨ 
ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਸੈਤ ਸੈਗਿ--ਹਰੀ-ਸੈਤ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਨ 

ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਹ-ਉਥੇ ਰਾਮ ਸਰ ਵਿਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਇਆਂ, ਹੂ 
ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ। ਗੋਸਟਿ-ਮਿਲਾਪ। ਕਿਲਵਿਖ- ਨੂੰ 
ਪਾਪ। ਖੋਇ-ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ-ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਦੇ। ਮਨਿ- $ 
ਮਨ ਵਿਚ। ਤਨਿ-ਤਨ ਵਿਚ। ਰਚਿਆ-ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ। ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਨੰਦੁ-ਸਭ ਤੋਂ _ਸਰੇਸ਼ਟ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ। ਟੂ 
ਜਿਸਹਿ-ਜਿਸ ਨੂੰ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। (੍ 

& 

ਅਰਥਲਾ : ੍ਿ 

ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੋਂ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸਰੋਵਰ ਨ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ? __ ਟ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ 
ਜਲ ਵਿਚ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ[ 

੨. ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਲ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ (ਮਹਾ ਰਸੁ) ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ( 

ਕਰਕੇ, ਅਸਤਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਤਿ ਵਸਤੂ (ਨਾਮ) ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉ ।੧ਰਹਾਉ। 1 

੩. ਇਸ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨੰ 
ਜਲਿ ( 

ਤਾਲਾ ਅਸਾਨ ਰਲਾ ਰਲਾ ਣਾ ਗਾੜਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਾਂ (੧੫੮) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੧੬੬ 
<< ੯੩੫੩੧ 4454੩ << ਆ ੨੫੦੨੩ ਰਖ ੩੦ 

(5੧0੨੧0੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੦੨੦੨੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੧੨੦੨0੨੧੭੨੧੭੨੭੨0੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦ ੧੦੦੦੦੬੯੬੦੨੦੨੯੬੦=6=6=76ਨ=0ਨਲਨਕ0ਲਨ0ਕਣਨਣਣ6ਲਨ ਕਲ 
( [ਹੈ 

ਨ ੪. ਇਸ ਜਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ __ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ । ਘਾਲ--ਮਿਹਨਤ। ਜਾ ਕੀ-ਜਿਸ ਿ 

ਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ _ਦੀ। ਬੈਸਨੋ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ । ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ-ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, 
0 ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।੧। ਬਹੁਤ ਸਰੇਸ਼ਟ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। & 

0 ਫਿਰ ਉਥੇ ਸੰਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ (0 [ ੫. ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ, ਲਾ | "ਰਾ ਕੀ ਰਾ ਅਰਥ . ਰਜ 
6 ਵਿਆਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ੧ ਵਿ 
10 ਵੀ 56 ਨ ਰਾ . _ ਪ੍ਰ: ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਨੇ ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ, ਨੇਮ, ਕਰਮ, ਧਰਮ ਮਰ 

ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਪ ਇਉ (੬ ਰੀ ਨ ਸੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨ 

ਨ ਨ ਅਰ ਕਤ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਹੋਣ ਲਹ 

। `ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ : ਦਾ ਉਮਬਸ ਇੱ ਸਨੀ । ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ੬੫੬ ਰਗ _ ਉੰ ੧. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰ, ੍  
ਮਹ ੮. ਉਨ ਸਾ ਵਿਚ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ (ਰੰ 

(4 ਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦ ੨. ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਲੂੰ 
੧ ਸੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋ, ਹੇ ਆ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਚਰ] ਨੂ 
੨1 0 

ਨੂ ਤਲ ਬਦ ਹਦ ੩. ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੂ 
ਹਰ ਭਾਫਾਰਥ਼ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਦ੍ਰੈਤ ਦੀ 
ਹਰ ੩ ਲੇ ੪੪ - (੪ ਅਰ 

ਨ 

ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖ । ਨ 
ਨੰ ਵਿਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸਰਿ ਪਦ ਹੋਣ ੪. ਤੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ; ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨ 
੧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੈਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੇਖ ਵਿਚ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੧। ਹਰ 
& ਆ ਲੇ ਇ << 

& ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 0 
॥ ਅੰਮਿਰ੍ਤ-ਸਰ ਦੇ “ਰਾਮ ਸਰ” ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ? 0 
ਹ[ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ। ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਨੋਮ, ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ, ਮਹ 
॥ਿ( ਇਸ ਸਤਿਸੈਗਤ ਰੁਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਤ 
1 2੩. ਘਾ ਦਾ ਅਰ ੪ ਰਿ (ਰਿ ਅਘ 0 3 ਿਘ 1 ੯੫ 1 ਨ 

0 ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ੬. ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ 
੨1 ੩ 0 ੭ -੫ %੩ < ਸਿ ਮੇ ਵਾ ਓਂ 
(6 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ ਨਾ ਜਾਨਣਾ & 
੧ 1 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਮੀਲ ੨ . ਹੂ 
ਨ ਨ ਨ ਲਾਗੈ ੭. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨ 
466 “(4 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ੩ ਨ ੭ &0 

ਮਰ ੨. ਹਰਿ ਮਹਿ ਏਰੁ ਮਨੁ 0੧ ਰਹਾਦ ॥ ੮. ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੂੰ 
& ਤੇ, ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਹੈ।੩। __ ਨ 
0) _ ੪. ਸੈਤਸੈਗਿ ਜਪਿ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕੇਵਲ, ਲੂ 
 _ ੫. ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਨੇਮ, ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ & 
॥ ਦੂ ਛ ਹਰ ਟੇ ਰਾ ਉ.ੀ. ਅਬ &<- ੍." ਨ ੧ 

($ ੬. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥ ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਤਾਂ 
ਉ ੭. ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ੬੬ 094044-4 
ਜੰ ੮ ਦੁ ੧ 0 । - ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇਂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥੩॥ ਸੀ (ਗਨ ਰੀ ਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ 
([ ੯. ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਹਨ (ਸਦ ਵੰਪ ਦੁ ਮਹ 
੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥ ਅੜਾ ਦਿਸ ਰਿ ਜਨ ਦੀਨ ਮਹ 
ਨ ਤੇ << ਨੀ ਰਿ ਦਾ ਪ ੩ 1 

ਰੰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਜਿਤੁ-ਜਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ । ਜਾਰੈ-- _ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ 
0 ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ-- ਮਨ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਥਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ £$ 
0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸੰਗਿ-ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ | 
0 ਵਿਚ। ਜਾਨੁ-ਸਮਝ। ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ-ਪ੍ਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, _ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਰਮਾਂ 08 

ਰਾ ਨਹ 5 ਇੰ ਕਿ ਵਕ ੨. & 
11111 ਧਰਮਾਂ ਨ ਇਪਿਕਿ 

੧੨੦੦੦੨੦੬੦੬੪੨੦੬੯ਟ੯੨੦੦੦੪੨੦੨੦੪੨੯੬੦੨6ਟ੪੬੬6੨੯੬੬੪੨੪੦੯੨੪੬੨੯੨੬੦੨੪੦੦੦੬੬੯੬੦੬੦੨੦੨੬੯੦੦੦੦੬੦ਟ੦੯੨੦੨੨੦੯੦੦੨੦੨੬੦੨੦ 



(9 

$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਘਾਲ 
( 

੧06 

੧੨੦੨੦੬੯੬6੨੯੬੦੪ 
<<, ੩ 

੧੧੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦6੨੦੨੦੦੦੩ 

€.ਤਕਾ=-੭ 

੧੨੧੬੯੬ 

੨੦੬੦੦੧੦੦੦੦੦੬੦6੨੯੬ 

ਅਸ 

ਪਾ 

੭੨੦੨੧੬੦੨੧ਟ੦੦੦੬੦=੯੬੯=੯੬6੯=੦੯੦6੨੦੦੦ਟ੯=੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨= 
1 

(ਲਾ ਦਾ ਰਤ ੨ ੫ ਹਸ ਕੱ ਰੰ ਰਮ ਰਤ ੧4 ਨ ਕੰ ₹0ਦ । 0 ੪੨ ੫ ਨ ਵਿ 
[੭ ਅੱ 

ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿੜ ਜੀ 
ਮਲ, <<, 

ਹੈ, ਅਸਲ ਇਹੋ 
ਨੇਮ, ਬ੍ਤ, ਪੂਜਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ 
ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ । 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥ 
੨. ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥ 
੩. ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥ 

੪. ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥ 
੬. ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
2. ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
੮. ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੩॥ 
੯. ਸਾਧਸੈਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਜੀਵਤ--ਜੀਉਂਦਿਆਂ। ਦੇਵਾਨੇ-ਹੇ ਕਮਲੇ 
ਮਨੁੱਖ। ਉਨ ਤੇ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ । ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ-ਕੌਣ ਲਾਭ ਉਠਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਲਿਖਿਆ-ਉਕਰਿਆ _ਹੋਇਆ। _ਬਿਖਿਆ- 

ਮਾਇਆ। ਠਗਉਰੀ--ਠੱਗ ਮੂਰੀ, ਠਗ ਬੂਟੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ 
ਦਵਾਈ (ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ ਆਦਿ) ਜੋ ਖਵਾ ਕੇ ਠੱਗ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਰਨ--ਭਿਆਨਕ। ਦੁਤਰ-- 
ਦੁਸ਼ਤਰ, ਔਖਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਤਰਸਿ- 
ਲੰਘੇਂਗਾ। ਦੁਇ ਕੁਲ-ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ, ਨਾਨਕ 

ਦਾਦਕ। ਸਾਧਿ-ਸੈਵਾਰ ਲੈ। ਆਰਾਧਿ-ਸਿਮਰ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅੰਤ 
ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ? 

੧. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਹੇ ਬੌਰੇ, ਕਮਲੇ, ਝੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ! ਤੂੰ ਸੋਚ, 
ਜੋ ਸੰਬੈਧੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਤੂੰ ਦੱਸ! ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਣ 
ਵਰੋਸਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।੧। 
ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਰੱਬੀ 

ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਕਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੪. ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ! ਇਹ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸੇ 

੧੦. 

ਲਾ 

4 

(੧੫੯) 
੨੩੨੩੪ << ਇਮ ੨੩੩੩੦ ਦਿ 

੧੨੦੩੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੧੦੦੨੦੦੦੨੦੬੦ਣ੦ਣ੦ਣ੦੬੦ਵ੦=੦ਣ੦ਵ੦੦ਣ੦ਣ੦ਣ6ਣ੦ਣ੦ਣ੦ਣ੦ਣ੦ਣਨਵਨਵਣ ਦੂ 

"ਤਲ ਹਲ ਤਕ "ਹਟ -ਤਕ ਤਕ ਹਕ ਤਕ ਕਟਕ ਹਕ ਤਕ 4<ਗ ਹਲ ਕਹ ਕਲ ਕਲ ਕਲਮ ਕਲ ਮੈ ਅਕਲਾਂ ਅਪ ਕਲਾਮ ਅਲਾ ਹਾਲਾਂ ਅਲ ਅਲ ਹਦ ਘਰ ਅਲ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੧੯੬ 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਖ-ਰੂਪੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। 

੬. ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ।੨। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੈਸਾਰ- 

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 

ਉ: 2੭. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ 

ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ 
ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 

੮. ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇਂਗਾ।੩। ! 

੯. ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ 
ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਦੋਵੇਂ 
ਕੁਲਾਂ ਸਵਾਰ ਲੈ। 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 
ਸੌਖਾ ਯਤਨ ਦੱਸੋ । 

ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਲੋਕ- 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੈਵਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਦਾ 

ਰਹੁ ।੪।੯੭।੧੬੬। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 

ਹਨ। ਸੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਲੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੋ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
ਦੱਸੋ, ਕੀ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਰੋਸਾਉ ਕਰਨਗੇ ? 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਵਲੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਮਿੱਠੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਨਾਲ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 
ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਭੀ ਯਾਦ 
ਰੱਖੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਤਰ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ 
ਮਰ ਗਏ ਪਿੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, 
ਪਰ ਜੇ ਤੁੰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, 
ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਭੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। 

ਉਥਾਨਕਾ : ਜਦੋਂ ਪਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁਕਾਰ 
ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 
(ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹ 
ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ-“ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।” 

ਰਾ, 

॥2੧:॥0: 

੧ (੧੭੨੧੦੨੨੦੨੨੯੩੦੨੯੩੨ 
ਪਦ ਕਦ 

ਿ 

ਹੂ 
ਮਹ 

੨੦੦੧੬ 

< 
੨੨੦੨ ਲਾ 

ਦਾ 
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। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਰਤਾਰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਨਿਆਉਂ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੂ 
& ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਭੀ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। 

ਲਈ ਪਰੇਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ-- ੪. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੂ 

0 'ਮੈਰਾ ਨਾਮ ਸੁਲਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈ' ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਹੂ 
ਮਹ ਬਿਠਾਵਾਂ ।” ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 0 
ਹਉ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਲਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੋਠੇ" ੫. ਦੇਖੋ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦਿ ਨੂੰ; 

ਉਪ ਗਿ ਜੁਗਾਦਿ (ਭਾਵ ਸਦਾ) ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨ 
(8 ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪਹਿਲੇ ੬. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ! 
ਹਉ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਜੀ.ਜਿਸੇ ਵਿਚ ਉਰ ਨਿੰਦਕ ਸੜ ਕੌ ਮੋਰ ਗਿਐ ਭਾਵ 1 

ਹਉ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ 
੧. ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥ ਤੇ ਕਲੋਸ਼ਾਂਤ੍ਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਮੂ 

(6 ੨. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨। 

੨ ਖੂਰਾਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਆ ਰਬ 51 << ਰੂ 

6 _ ੪. ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਓ 
ਹੈ] ਆਦਿ ਰ੍ ੧੧ 
। 6 ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥ ੮. ਅਜੇਹੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ $ 
6 ੬. ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥ ਕੁਸੋਭਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੩। 
। ੭. ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ॥ ੯. (ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
(ਰੀ ੮. ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂ 
0) _ ੯. ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਾਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨੂ 
&) 01 

(੧ ੧੦. ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਪ੍ਰ 
| __ ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿ-ਜੋਹੜੀ। ਦਾੜੀ-ਦਾਹੜੀ। ਖਿੰਜੈ- ਮਿਲਿ 
ਹਉ ਖਿੱਝਦੀ ਹੈ। ਸਾ-ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ । ਪਰਗਟਿ-ਪਰਗਟੈ, ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ `ਲਫਾਰਵ: ਹਜੂਰ ਵਿਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਦਿਹ ਸਿਆਲ 
ਉ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਪ=ਦੁੱਖ, ਕਲੋਸ਼। ਮੰਦੀ ਸੋਇ-ਬਦਨਾਮੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ । 
0 ਕੰਠਿ-ਗਲੇ ਨਾਲ । ਵਿਚ ਪਏ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾਸਾਂ & 
0 ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਰਵਾਣਾ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ & 
ਨ ਅਰਜ਼ : ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਿ--ਮੈਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ।” ਤਾਂ ਉਸ ਨ 
| ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਨਿਆਉਂ' ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੰ 
ਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੇਸ਼ ਕੀ 
1 ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੂ 

ਹਉ ਦਾੜ੍ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਖਿੱਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਬਾਨਕਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰ 
ਨ __ ੨. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿ ਲਉ ਨ ਅਸ 
ਨ ੀਿ < <_. < ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ-ਨਾਮੇ ਦੇ ਝੁਠਾ ਸਾਬਤ ਨੂਹ 
ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ _.<_ ,੩ __- ਵਿ ਨ 
ਹਰ ਵਾ &. ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਮੇਜਰ- 
ਮਹ ਦੁਖੀ -ਕ੍ਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਭੀ ਸਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਮਾ” ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, 0 
ਨੂ ___ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।% ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਵਕਤ ਹੈ 
। ੧੦੯”. 04 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂ; 
ਨ ਮਾਲਵੇ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਜਾਮਤ ਬਰਨਾਲਾ, 
ਨ ਤਸੀਲ ਥਾਣਾ ਭਟਿੰਡਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ੧੪ ਮੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੱਬ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਥੇ। 0 
0 ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ੧੫ ਮੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿ੍ਥੀਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੈਮਤ ੧੬੫੩ ਵਿਚ ਸੰਪ੍ਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈ 
੧ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਦਿੱਤੀ। ੍ ਹੈ 
| ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰਹੇ ਆਵੇ ਵਿਚ 2 ਵਰਤੇ ਇਕ ਵਾਕਿਅ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂ 
ਨਾ 

ਨ 

ਪੈ ਕੇ ਸੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ੧ ਮੀਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। __ ਸੱਬੇਂਦ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ (੬ 
ਮਿਹਾਨ ਕੌਸ਼, ਪੰਨਾ ੩੫੧, ਭਾਸ਼ਾ /ਵਭਾਗ, ਐਡ? ੨੭ _ ਮਰਵਾਹੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਬਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਿਆਦ 6 

ਹੈ 
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ਕੰ ਦੀ 
8 
ਕੇ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

6 ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 
ਇੰ ਅਗਦਨ ਜੀ. ਡਰਦਾ ਕਾਇਲ ਜਿਤ ਪੀ 
0) ਛੜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਨਗਰ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਬਾਉਲੀ 
0 ਬਣੀ ਤਾਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਐਸ਼ਵਰਜ 
0 ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਰ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਗਤ 
ਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ 

ਰਿ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

। ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗਤ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

` ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ 
੧੧ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਭੋਜਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ 

0[ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ 
ਨੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵ-ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ 
ਨੂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਉ' ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਨੂਹ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
0 ੧. ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥ 
0! _ ੨. ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੈਤਾਪੁ ॥੧॥ 
& ੩. ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿਦੁ ਮੇਰਾ ॥ 
| ੪. ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨੂੰ _੫. ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥ 
0 ੬. ਸਿਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੁੜੁ ॥੨॥ 
6 ੭. ਰੌਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ॥ 
0 €. ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥੩॥ 

`$ ੯. ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥ 
0 ੧੦. ਦਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥ 
( ੧੧. ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥ 
੧੨. ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥ 

ਪਦ #ਰਥ਼ . ਮਹਜਰ--ਮੇਜਰ-ਨਾਮਾ, ਅਰਬੀ-ਮਹਜ਼ਰ 

ਨ ਨਾਮਹ। ਕੀਤੋਨੁ-ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 
ਨੂੰ; ਸੈਤਾਪੁ-ਕਲੇਸ਼। ਜਮੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ । ਨੇਰਾ-ਨੇੜੇ। ਕੂੜੁ- 

& ਝੂਠ। ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ-ਹੱਥ ਪਟਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ 

$ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੜੁ-ਮੂਰਖ। ਬਿਆਪੇ-ਘਿਰੇ ਹੋਏ, ਦਬਾਏ ਹੋਏ। 

ਕੀ ਅਦਲੀ-ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਪਨ 

$ ਕਮਾਇਐ-ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪੇ--ਆਪ ਹੀ। 
(0 ਬਾਧੇ-ਬੱਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਬੁ-ਧਨ। ਸਭੁ-ਸਾਰਾ। ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਬੈ-- 

ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। 

ਨ ੨ 
੧ 

ਨ 
3 

੧੧੦੦੬ 

4ਮਰਾਲ' “ 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ? 

(੨੦੬੦ 
੯੭੨" 
ਆ ਪ੍ਰ: 

0 

9 ੨੯੦੨੨੧੨%੨% 
ਵੱ ਆ 1 

(੧੬੧) 
੬੭੧੭੩ 

ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋੜ _ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ % ਮੀ 

ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ਨਾ ੧੯੯-੨੦੦ 
੨੨. <<, 4, 

(੩੩੧੭੩ 4੨0262ਟ੨੯੦੦੬੯੦੬੬੦੨੬੨੬੦੦੨੦੦
੬੬੦੨੨੬% 

ਦਲ ਕਲਪ ਕਲਾ 

ਅਧ ਆ 
ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। _ ” 0 

੨. (ਅਤੇ) ਝੂਠਾ ਮੇਜਰ-ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ।੧। । 

`_੩.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ $ 
ਹੀ ਹੋਵੇ। 0 

੪. ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਜਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।ਅਰਹਾਉ। ਨ 
੫. ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। 0 
੬. ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਧੁਣਨਾ ਤੇ ਨੂੰ 
ਹੱਥ ਪਛੋੜਨੇ ਹੀ ਸਨ; ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੈ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ & 
ਨਾਲ ਆਪ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।੨। ਮੂ 

੭. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂੰ 
ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । 1 

ਦਯ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।੨। 1 

੯. ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਝਦੇ ਹਨ। ਨੂ 
੧੦. ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਗਿਆ।੪। ਨੂੰ 
੧੧.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਸ ਸੱਚੇ ਹੂੰ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ। ੍ 
੧੨. ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਮੇਜਰ- ਨੈ 

ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਨੂਹ 
ਹੈ।੫੯੯੧੬੮। 0 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥ ੍ 
੨. ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੀ 
੩. ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਨ ਪੂਰਿ ਥਿਧਾਈ ॥ ਹੈ 
੪. ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥ 
੫. ਅਨਿਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ ॥ ਹੂ 
੬. ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸੁਧੁ ਨ ਤੇਹੀ ॥੨॥ 
੭. ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 0 
੮. ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥੩॥ _ ਨੂ 
੯. ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ( 
੦. 'ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥ 0 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ-ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਬਿ ਨ 

ਕਰਮਿ-ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੁਰਿ- ਨੂ 
ਧੁਰ ਤੋਂ । ਅਹੰਬੁਧਿ-ਹਉਂ-ਹਉ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਥਿਧਾਈ- &8 
ਮਨ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ। ਮੰਜਾਈ-ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਹੀ-ਸਰੀਰ। ਨੂੰ 
ਤੇਹੀ-ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । ਸੁਧੁ-ਪਵਿੱਤਰ । ਭੇਟਿਓ--ਮਿਲਿਆ। ਨ 
ਭਉ ਕਾਲ-ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਮੁਕਤਿ-ਮੋਖ । ਨ 

ਫੁਰੰਤ-ਭਕੀ। ਜੁਗਤਿ-ਜੋਗ। 0 
੨੨੨ << ੨5 ੦੨੪੬੦ ੨੩੨ 

6੨02੦੬6੬੦੦੦ਣ੦੨੬੦੬੦ਵ੦ਣ੦੬ (੧ 



ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਨਾ ੨੦੦ 
ਤਤ (੧੬੨) ੨੦੨੩0੬੬੬੦੪੬੦੦੩੬੬੦ 

ਕਿਧਰ ਸਾਂ ਗੁ ਵਿ ੧੨੦੨੦੦੬੦੦੨੦੦੦੬੯੨੬੪੨੦੨੦੨੯੦੦੦੨੬੪੬੪੬੦੬੯੬੪੦੬੯੬੦੨੬੬% ਹੈ ਅਤੇ ਮੀ 

ਨ੍ਰੰਤ੬ਣਣ=੧੨੧੨੧੨੦੨੧੨੧੨੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੧੦੧੦੧੨੦੦੨੦੨ 
ਜਮ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 00 

੍ 
ਦਿ ਮੰ 

ਬਕੀਨ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜੁਬਲਿ-ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰੀ ਇੱਲ 

ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ।੪।੧੦੦।੧੬੯। ੍ ੍ ਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 

੨੧ 

_ਉਸ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਨੂੰ ਭਾਵਾਰਥ : 0 
ਧੂੜੀ ਦਾ ਫਲ ਹਉ 

0 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ-ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ- ਰਿ 
। ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਹਉਸੈ-ਮੈਲ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾ 

0. ਸੇਵਕ-ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਉਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
00 

ਤੋ ੩ 

੨ 

) 

84 
ਰੀ ਕਗਮਾਂ ਕਰਕੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 

ਗਉੜੀ ਸਹਲਾ ੫ ॥[ 
| 

ਨ ੨. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੂ 

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥ 
0) 

ਨ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਹੈ ੧. ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ੨. ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ | ਦਾ ਦੀ. ਵਰਦੀ... ਜਿ ਮਿਲਿਆ ਆਣਮ ਪਗ ॥੫ ਨ ਮਰ €: ੩.ਐ ਸੰਜਣ। ਉਸ ਮਨੱਖ ਨੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ੪. ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ । ਹੀ ਰਿ ਲੱਗੀ __ ੫. ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥ 
0 ਰੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ ਗੀ . ਰਾ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥ & 

ਨੂੰ ` ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ( 
ਮੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਥਿੰਦਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਨ ਉ ੬. ਨਾਨਕ ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਦ ਅਰਥ “ ਪਦਵੀ--ਦਰਜਾ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ-- ਹੀ 

ਮੱ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਤੋ' ਦੀ ਨ ਅਲ ਕੰਨੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਹਰਿ ਦੁਆਰ- | 0 ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਨਿਹਾਲੁ-ਪ੍ਰਸੈਨ। ਮਰ 

0੧ ੪. ੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧੜੀ ਨਾਲ 
੪ 

ਮੰ 

6 ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਮਿੱਠੀ ੍ 'ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਅਰਥ : ਰੰ 
ਮਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ੍ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨ 
0 ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।੧। ਵਿ ਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

- 0 

ਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ ਤੀਰਥ- 
ਦੇ (ਹਰੀ ਚ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹ 

ਹੂ '£ ਜੋ ਗਜਿਦਵ ਤੀ ? ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿ 
2 ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਸਿ ਝੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ $8 

(6 ਸੱਜਣ ੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੀ ਨੀ 
(੧ ਉ: ੫. ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਗੱਲ ਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀ ਨਹ 
ਕੀ. ਮਨੁੱਖ (ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ) ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 0 

ਦੱ ਲਗ 
ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੇ ੍ ਤਾ ਰਿ 

ਹੈ? ॥ 

ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ; ੍ 
| ਤੀ ਰਹੀ ਵਿ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ (0 ਉਆ 

੍ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ 
( ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦਾਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।੧। 
| ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ੨. ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੋ)ਮਨ ਨਾਲਹਰੀ 
(| ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦਾ ਮਰਨ ਕਰ ਅਤੇ ਢਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁ ਭਾਵ ਆਪ 
2 ਹੋਇਆ 7? 

ਸਿਮਹਨ ਤੇ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸੁ ਲੀ 
$ ਉ: ੭. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ੪.ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ | ੮.(ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਬ ਬਰਾ ਕੋਰ ਅਰ ਰਾ _ ਨ 0 ਸਿ ੫.ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਹੂੰ 
(0 ਕੇ (ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਾਲ `ਕੇ ਉਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਦੇ ( 

0 ੮ ਭੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ।੩। ਦੁ 
00 

& ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 7 ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। <੧. 0੩੧. ਵਰ 

ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ! ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਬ ਕਰਾਂ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਸੇ ਸੰਤ- ੍  
[ €:੯% ਹੋ ਤਰਾ ਤੂ ਤਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸ ` ਬਲ. ਦਰਸਨ ਵਖ ਦੇ ਸਦਨ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ 
ਉ. ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੁ । ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਰ੍ ੈ, ਰਹੀਏ ।੨।੧੦੧।੧੭੦। ਸਿ 
0 ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ੧੬੦੦੪੬੦੬੦੦੨੦੦੨੦੪੬੯੨੯੦੦੦੨੬੦੨੦੬੦੨੪੬੬੬੭% 

ਦੀ 
੨੯੨੦੨੦੬੯੬੯੦੦੨੯੨੦੨੯੨੦੦੬੪੬੦੨੬੬੬ ੨੦੨੬ 

੨੬੦੦ਟ੦੨੦੬੦੬6੩੦੬੪੯੬੬੯੬੦੯੬੬੦੨੦੬੬੯੯ਟ੪੬= 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੧੬੩) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੦੦ 

7੨੬੨੧੬੦੦੪੨੬੧੦੨੦੨੬੦੦੨੦੨੦੨੬੦੨੦੨੨੦੨੮੦੨੧੬੧੩੧੨੬੨੪੨੦੨੦੧੨੩੨੦੨੨੦੨੨੧੨੦੨੦੨੦੨੨੧੩੬੦੨੨੨੧੨੦੦੨੨੨੧੬੦੫੨੦੧੦੩੦੬% 00 
ਲਾ 

ਵਾ! . ੧ ੨ ੦ _ ੫੪੮੫ ੫ ੩ ਰਾ ਹਉ 

6 __ ਭਾਵਾਰਲਾ “ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨ 

ਇੰ ਓਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ਹੀ 

0 ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹਰੀ ੬. ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ & 
ਦਿਆ ੩੩ ਰਾ ੮. ॥ ੮੩੪ ( 

੧ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ _ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ੧ 

੍ ਹੈ 
ਹੋ ੱ ਹੈ। 

ਨ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 0 
00 4 ਨ << [-= ੬<-ੀ | ਮਲ ੫ -= ਤੀ 0) 

(0 ਉਥਾਨਕਾ : ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ੭ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣ ਨਿਤ 

0 ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਿਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਂ। & 

ਰੀ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ੮. ਬਸ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਬਿਆਧੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 
ਰੰ ਰ: ਦੁ ਨ ( 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਚ ਗਏ ।੩। ਨ 

੨੯੨੨੦=੯= 

ਤਾਂ ਤਾਪ ਦੇ ਸ਼ਮਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਸਰਾ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ 

0 ਤੇ। ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੈ। _ਉ _, ਸਾਈਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਰੋ ਸਕੋ 7 
(ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ _ਉੱ: ੯- ਹੈ ਪਿਆਰੇ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨੂੰ ਉਇ ਰਿ 
ਰਿ ਬਿ ਤਤ ਰਾਹੀਂ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਨੂੰ 
। ਰ੍ _ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੀ 
(6 ੧. ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮੈਂ 
06 ੨. ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ।8੧੦੨੧੭੧। $ 
ਹੀ ੩. ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੂ 
(( ੪. ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥ ੧. ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ੍ 
(੧ ੫. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ੨. ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹ 
0 _ ੬. ਸਾਧੂ ਸੈਗਮਿ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥ ੩. ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ੍ 

।੍ ੭. ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ੍ 

|; _ ੮. ਗਈ ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥ ੫. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥ ਹੀ 
6 ੯. ਮਨ' ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥ ੬. ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥ _$ 
ਨ ੧੦. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣ। ਸੀਤਲਾ-ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੂੰ 
ਨੂੰ __ ਪਦ ਅਰਥ : ਗੋਬਿਦਿ-ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ । ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ-ਗੋਬਿੰਦ _ ਰੋਗ, ਚੇਚਕ ਰੋਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ 
| ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਾਈ-ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਸਾਂਤਿ-ਠੰਡ। _ ਤੇ ਫਲੂਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਗ ਛੂਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨ 
( ਤਾਪ-ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ । ਭਾਈ-ਹੇ ਭਾਈ। ਰਸਨ--ਜੀਭ ਨਾਲ। _ਤੇ-ਤੋ'। ਰਖਿਆ-ਬਚਾਇਆ। ਬਿਹਾਰੀ--ਵਿਹਾਰਿਨ, ਟੁਰਨ ; 

ਕਲਿਆਨ-ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਧੁ ਸੈਗਮਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ। _ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ੧੧ 

ਹਉ ਨਿਸਤਾਰ-ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਨਿਤ ਨੀਤ-ਸਦਾ ਹੀ। ਬਿਆਧਿ-__ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਨੰਦ-ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੰ 
। ਰੋਗ । ਉਬਰੇ-ਬਚ ਗਏ । ਮੀਤ-ਹੇ ਮਿੱਤਰ । ਬਚ-ਬਚਨ। ਕਰਮ-- ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੀਤਲਾ ਤੋ' ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ-- ਇੰ 

0 ਕਰਮ। ਧਿਆਈ-ਮੈਂ_ਧਿਆਵਾਂ, ਧਿਆਈਂ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ। [1 
0 ਅਰਥ : ਅਰਥਾਂ“ (1 

& ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ? ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਮੈ 
0 ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ 

ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ੍ 
। ਚੌਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਰਹ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ 
(6 ੨.ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਤਾਪ ਸੈਤਾਪ ਸਭੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੀ 
( ਹਨ ।੧ਰਹਾਉ। ੨. ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ. ਜੋ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸੇ 
ਮਹ __ ੩. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈ 
ਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨ 
ਇਉ ੪.ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਵਰਤ ਗਏ ਹਨ।%। ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। 

ਪਿ ੨੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੨੬੦੦੬੪੬੯੬੨੦੬੪੬੦੬੦੬੪੬੬੦੨੦੨੬੬੨੨੦੨੯੦੦੬੦੬੯੩੯੬੬(੬੬੦੬੬੨੬੧ ੨੨੧੬੨੦੦੨੪੬੬੦੦੨੬% 



ੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ' ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ (੧੬੪) ਗਾਉਣਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੨੦੦ 
੧੨੯੨੧੨੯੨੧੨੯੨੯੦੨੯੨੦੦੧੨੦੨੯੨੬੯੨੬੦੨੯੨੯੬੯੨੬੦੨੦੨੯੬6੬੦ਟ੦੯੬੦੬੧੬੯੨੦੯੬੦੨੬੦੬੦੨੦੦੦੦੨੬੯੬੦੨੨੧੨੦੦੬੦੨੦੧੬੯੦੦੬੦੪੦੦੦੬੬੧੦੨੦੧ ਨ 

ਮੀ ੩. ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਜੀਉ ਮਰਲਾ ਮੇ 
ਤਿਲ ਵਿ ਸ ੧. ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥ (1 

ਨੂ ਓ- ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ____- ਤੂਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ.॥੧॥ 0 
ਪੰ ਗਜ਼ਬ ਜੀ ਜਿੰਦ ਹਨ ਕਿ ਭੋ-ਪਿਆਜੇ। ਜਥੇ ਕਰ ਮੈ ਰਾਮੁ ॥ &੍ 

ਨ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਨ ਨ ਨ 
0 ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ : 8. ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ $ 
ਹ__ ੬. ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ __ ੫. ਆਰੀ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ 
0 ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨।੧੦੩।੧੭੨। ੬. ਆਠ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥ ਹੀ 
੧੧੧ ਉਸ 

। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 2. ਪੱਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 0 

ਹੀ ੧. ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥ ੮. ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥ ਮਰ 
੨. ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੈਗਿ ਹੇਤ ॥੧॥ ੯. ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥ 0 
(0 _ ੩. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥ ੧੦. ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥8॥੧੦੫॥੧੭੪॥ ਨੂ 
ਰੰ ੩. ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥ - ਮਸਲਤਿ--ਸਲਾਹ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । 1 

ੰ %. ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਰਾਖਹਿ-ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿ-ਸਾਂਭ ਕੇ, ਸਾਰ ਨ 
8 _੬. ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥ . ਲੈ ਕੇ। ਸਮਾਲਿ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ । ਧੈਜ-ਇੱਜ਼ਤ, ਲਾਜ। ਨੂੰ 

0 ਪਦ ਅਰਥ : ਧਨੁ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਨੇਤ-ਨੇਤ੍ਰ, ਅੱਖਾਂ। ਆਗੈ-ਪ੍ਲੋਕ। ਇਹ ਥਾਨੁ-ਇਹ ਲੋਕ। ਸਿ ਹੈ। 
ਮਿ) ੮ 1. 2 ਰੇ $ 
0 ਮਸਤਕੁ-ਮੱਥਾ। ਤੇਰੇ-ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਓਇ-- _ਪੰਭਵਾਣੁ-ਕਬੂਲ । ਫੁਰਮਾਨੁ--ਹੁਕਮ। ਸਮਾਲਿ-ਸਾਂਭ ਕੇ। 
($ ਓਹ। ਹੇਤੂ-ਹਿਤ, ਪਿਆਰ। ਕੈਸੇ ਲਹੀਐ-ਕਿਵੇਂ ਲਭ ਸਕਦਾ ਅਰਥ : 1 
| ਹੈਂ? ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦਾ। ਜਾਈਐ-ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ: ਹੇ ਕਿਪਾਲੂ ਜੀਉ! ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੈ 
ਹੂ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਣੁ--ਵਾਸ਼ਨਾ -ਰਹਿਤ, ਨਿਰਲੇਪ । ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 1 1 

____ ਅਰਥਾਂ : ਉ: ੧.(ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੋ 
ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਨ 

। ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ'। ਨੂੰ 
 ਉੱ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ੨. ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ 
ਰੰ ਹੇ ਹਰੀ ! ਉਹ ਮੱਥਾ ਧੈਨ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।੧। ਹਰ 
। ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ, ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿਚ ਹੀ 

ਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 
(੨. ਧੈਨ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 8. ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਰਾਮ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਦਾ ਹੀ & 
ਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ।੧। ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 0 
ਹੈ ਤੇ.ਹੈ ਭਰਾਵੋ! ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੰ 
(ਉ ਦਿ ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰ 

ਹ___ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਰਾਖਾ ਹੈ। | 
੪. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ ! ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ੬. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਐਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੂ 

ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ।੧ਰਹਾਉ। ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੨। 4 
੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਪ੍: ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਂਸ ਪਰਗੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਲਤ ਕਿਸ ਲੂੰ 

(0 ਦੇ ਚ ਨਾਹਿ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਲ ਨਰ? `ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ? ( 

ਰੇ ੬੬ ੍ ਦਰ ੧] 
(4 ਭਾਫਾਰਲ਼ : ਜਦ ਤਰ ਰਸ ਉਰ 
6 ਜੋ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਕਬੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।੩। ੍ ੍ 
& ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੀ ਹਰੀ.ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਜੀ! ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨੰ 
6 ਸਿ ਗੋਥਦੀ) ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਮਰ 
੬੦੬ ੧੨੧੨੧੨੦੦੨੦੨੬੦੨੦੦੦੨੦੨੧੨੦੨੬੦੨੬੦੬੦੬੯੬6੦੬੯੬੯੬6੬੯੩੯੬੦੨੬੦੬੬੨੬੬੬੦੧੦੬੯੨੬੦੨੬੦੦੩੦੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੪੬੦੬੦੨੨੬% 

੦) ॥ 
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ਤਦ ੨੦੬੯੬੦੬੦ਣ੦= 
ਤੇ 6 

੨੯੨੯੬(੬੯੪੯੨੬੦੬ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾ 0 
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ਆ ਕੇ ਓਸੇ ਨ 

ਰੱ 
੨੨੦੨੪ 5੭੨੧੨੨੧੬ 

ਹੈ ਭਾਈ ! ਤੂੰ 
ਦੇ ਘਰਾਂ 

ਦਾਨ ਤੇ 
ਵੀ ਗੁਰੂ-ਘਰ 

0 

ਹੀਸਾਗਕ ਨ 8੨੧੨੦੪੨੨੦੦੨੬ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, 
ਧਮਕਾ ਕੇ 

ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ `ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੂ 

ਦਰ ਨਹ ਜੀ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿਹ ਡਾ 
ਤੇ ਛਰਾਂ ਧਮ ਲੱਗਾ ਦੀ ਅਰਟਾ ਵਾਲਿਆਂ & 

। 
. ਗੁਰੂ 

; ਕਿਉਂ 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਲੱਗਾ। 
ਡਰਨ 

ਨ ਉ ੯ ਪਗ ਨੀ ਜੇ ੫ ਆ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਪਾਉਣ 4 
| 

0 
ਲਾ 

ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਫਿਕਰ ਰਹ, 

ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੂੰ ਸੁ 

ਉਚਾਰਿਆ 

੨ 

0 
ਅਤੇ ਆਪ ਹ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਜਿ 

ਰ੍ 
ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉ 

0 

੍ 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਰੋਜ਼ੀ 

ਜਪਮਿਰ ਦਸ 
ਨੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ 

ਮਹਲਾ ੫॥ 

ਇੰ 

। ਹ 
#? . 

ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਚੁ 

ਗਉੜੀ 
॥ 

ਹੈ 

0 ਨ ਤੂੰ ਬੇ-ਜਿ ੦੫੧੭੪ 

ਖੋਲਿ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠਿ 

ਮਹ 

ਨ :੧੦. ਚੋਂ 
ਰਾ ਰਹ ।੪।੧ 

ਧੋਤੀ ਖੋਲਿ 
ਹੇ ਪੇਟਿ ॥੧॥ 

& 

0 ਉ: 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 

ਪ॥ 

੧. 
ਵਾਂਗ 

ਪਾਈਐ ॥ 

0 

ਮੀ ੬ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ॥ 
ਵਿ 

ਮੁਕਤਿ ਨ ਮਈਐ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _$ 

॥ 

ੜੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ 

੬ 
ਕਰਤੂਤੀ 

ਰ੍ 

00 

ਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਾ ਭਇ 84 

੩. ਬਿਨੁ ਨ 
ਹਠਾਨਾਂ ॥ 

0 

ਸਨ ੧. ਦੇ ਵਾਤ 7੮ ਪਾਇਆ ॥ 

੪. ਮੁਕਤਿ ਫ ਕਰਤ 
॥੨॥ 

੨੧. ਰਤ ਜਰੀ ਰਸਪਇਆ। 

੫. ਪੂਜਾ 
ਲੇਵੈ ਹਥਿ ਦਾਨਾ 

1 

ਮੰ 

ਰ 

ਹਰਿ 

ਛੁਰ ] ਕੰ ਢਿ 

ਬਾਣੀ ॥ 

0 

0) 8. 
ਜਾਕੇ ਰੀ = 

॥੨॥੧੦੬। 
0 ਬੇਦੁ 9 ਕਹਤ ਨ ਸੈਗੈ 

[[ 

0 

06 
ਨਾਨਕ 

ਸਹਾਗੁ 

ਕੁਹਤ ਆ 

। 

ਹੀ ਵ
ਿ
 

ਕਿਰਪਾ। ਹਰਿ ੮. ਜੀਆਂ ਸਿਸ ਬਿਰਹਾ 

ਹਰ 

10 

'। ਮਇਆ- --ਖਸਮ, 
ਨਾਨਕ 

॥੪। 
ੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 

0 ਪਦ ਆਰਥਾ 
| ਜਾ ਕੰ 

੧੦. ਹਿਰਦਾ 
ਖੋਲਿ-ਧੋਤੀ ਦਾ ਉਂ ਪੇਟਿ-ਪੇਟ ਵਿਚ; 0 

0 
-ਪਭੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਅਰਥ : ਧੋਤੀ 
--ਖੋਤਾ । । ਕਰਤਤੀ-- ਰ ਮੀ 

ਨ ਰਾਇਆ-ਪ੍ਰਭੂ 

ਪਦਾ ਅਰ ਭੁੰਜੇ। ਗਰਧਪ ਆਦਿਕ । ਕਰਤੂਤੀ-- ਨ 

। 
ਅਰਥ : 

ਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਆ ਹੈ, ਖੀਰ ਤਿ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰ 

ਹਰ ਰ੍ 
ਅਤ ਪੀ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ 0 

ਮਿ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਘਰ ਦਾਤ ਉਹ ਅੜ ਕਰ ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਕਰਤੂਤ, ਰੀ 0 ਹਾ 
ਸੁਰ ਨੂ 

$ ਉਸ ਨੂੰ 
/ਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਭੁ 

; ਮੱਖ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ-ਮਿੱਠੀ ਸੁ 

! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 

ਧਰਤੀ __ਖਲਾਸੀ ਆਦਿਕ ਦਾ 
(ਹੋਂ। ਮੀਠੀ ਘਾ 

9 ਹੱਕ 

੨. 
ਡ 

--ਮੰਹਂ 

ਕੁੰਹਦਿਆਂ . 

0 ਉ: ਸਿ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੀ ਨ ॥(? 

0 

੨ 
ਕੂ | 

ਕਾਂ 
੨ 

ਮਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧ ਹੀ ਸੁਖ _ ਹੈ, । ਕੁਹਤ-ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ । ਨ ਹਾ। 

(1 ੨. ਉ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਦਾ 

ਨਾਲ । ਕੁ 
ਨਾਲ ਧੋਖਾ 

--ਪਰਮਾਤਮ 

ਹਉ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਨ 0
 

ਬ੍ਰਹਮੁ 

& ਵੇ. ਉਹ ਪੁਰਖ 
ਦਇਆ ਕਰ 

ਨਹੀਂ ਝਕਦਾ। ਸੁਧੁ ਅਰਲਾ : ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹਰ 

ਹ (੦0; ੋ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਪੂਰਨ 

। ਇਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਪਦੇਸ ਫੇਮ 

0 ੪. ਜਿਸ ਉੱਤੇ 
ਰਹ 

ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 
ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ । ਹੈ। 

ਤਾਂ ਆਪਣੇ 0 

ਹਰ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਐਨ, 

ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ 6 

2. 

ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 

ਤੇ ਫਿਰ 

05. ਦਾ 
। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 

ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 
2 

ਨੂੰ ੫. ਕਰ ਨਰਿਕ ਜੀ 
੬ 

ਇਵ 
ਨ ਹੀ ਸੌਖ ਪਦਵੀ ਮਿਲਣ 

ਨ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਇ

ਤ
 

ਉ: ੧.( 
ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਹੀ ਸੋਖ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ 

1 
ਰਮ ਲੋ 

ਗਲ ਐਨੀ 
ਸਰਾਧਾਂ 

੨।੧ 0 

0) 
੬. ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨ ਹਰ ਬਹ 

ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਾ 
ਬੈਠ ਕੇ।) ਹੀ 

0 

ਮਿਲ 
੬। 

ਚਂ 
ਹੈ। ਇਹ 

ਵਿਚ 
4 

ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿ ਹੈ।੨।੧੦ 
ਪ੍ਰਥਾਏ 

ਰਸਤਾ ਹੈ। 1 ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੇ 3. 
। 

(0 
ਹੋ_ਜਾਂਦਾ 

ਪਾਖੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁ 
ਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੀ 

| ਨਕ? ਇਹ ਕਦ ਇਕ ਪੱ ਬਣ ਪਏ ਓਮ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਪਟ 

॥ ਓਥਾਨਕਾ : ਇਹ ; ਵਿਚ 

ਧੋਤੀ ਖੋਲ੍ਹ -ਦਬ ਖੀਰ ਆਦਿਕ 

0 ਏੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ 
ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਖੋ ਆ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂ 

0੧ ਉਚਾਰਿਆ 

ਪਖ ਨ ਿਆ 
ਗਉੜੀ 

੨. ਖੋਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਉ ! ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁ 
ਹਰ 

ਨ ੧. ਨੋਟ: ਇਥੇ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ੩ ਦੀ ਗਿਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 

ਵਿਚ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਉ 

੨੨੩੦੬ 

0 ੧. ਨੋਟ : ੬ ਬਿਧ 
ਹੈ, ਪੰਚਮ __ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ? 

(੧੨੦੯੨੨੬੨੨੬੧ 

ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਜੀ ਪਾਣਬਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ੩00 ੪੫੦ 
ਆ
 

ਹਉ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਣ=ੀ ਗਜ ਭਲ ਨਾਰ ਬਦ 
ਨ ੨੬੦੨੦੨੦੦੦੨੦੧੬ 

ਦੀ ਜਲ ੭੫ ਧਾ ੬੬੬੧੬੦੦੦੨੬ 
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5 ਵੱਡਾ 
੨੬੧੨੯੦੦੨੦੦੨੦੦੬ 

ਨ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ | 

੩੦ ੧੧੨9੨0੨੭ਵ 

੍ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ 00000 4੨੧੨੧੬੦੨੧੬੦ 

(ਐਪ 0 
(੨੫੦ 1 ੧੨੬੯੨੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਜਾ (੧੬੬) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੪-ਧਨਾ 5੦5 
(੭੬੪੬੦੬੯੨੨੬੬(੬(੬੯੨੯੬੯੬੯੨੦੨੦੦੨੯੨੬੪੬੬੬੦੬੪੬੬੬੪੬੬੪੬੯੬੬੦2੯੬੦੬੦੨੦੨੯੬੦੬੦੬੯੬੪੬੦੬੬੦੬੪੩੦੨੧੦੬੨੬੦੦% 29 ਪੰ ) ਰੈ 
) 

ਰਲ ਅਲ ਕਲ ਤਲ ਲਾਅ ਅਲ ਅਲ ਅਨ ਅਲ ਅਲਕਾ 

($ ਉ: ੩. ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ __ ੪. ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥ 0 
ਮੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ __ ੫. ਬਾਦਿਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨੇ ॥ 
ਸਹ 0 ੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥ ਮੂ 
॥ ਸਕਦੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹ ਭਗਵਾਨ ਮਰ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ __ ' ਭਉ ਹੋਇ ਵੀ । 
0 ਸਦ ਜਿ ਦਰ ੮. ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥ ( 
0 ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾਮ __ . ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 0 
0 ਹੈ, ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ _੧੦. ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥ (0 
ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।%ਰਹਾਉ। ਪਦ ਅਰਥ : ਥਿਰੁ-ਅਡੋਲ-ਚਿੱਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਘਰਿ- £ 
ਰਿ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਹਰਿ ਜਨ-ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕੋ ! ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ- ਨ 
0 ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ? ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੱਜਾ। ਕਰਤਾਰੇ-ਕਰਤਾਰਿ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਵਸਿ-- (ਹੀ 
( ਉਂ: ੫. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ __ਫੁੱਸ ਵਿਚ। ਪੀਨੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਕੇ। ਕੀਨੋ-ਕੀਤਾ ਮ 
ਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਖੰਡੀ ਪੂਜਾ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ _ ਹੈ। ਓਟ--ਆਸਰਾ। ਹੀ 
0 ਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ (ਰੰ ਦਾਨ ਛੁੱਰੀ ਕੱਚ ਅਰਥ : ਰੀ 
ਉਵ ਗਰਲ ਕਸਕੀਸੀਈ .... ਚ [ਹਰੀ ਭਕੜਾ ਜਲ ਲਈ ਅਮਲੀ 8 ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨। ਖ੍; ਆ ਨ 

੭. ਵੇਖੋਂ ! ਇਹ 4, ਮੈਨੁੱਖ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਰ 0 ਹਉ ੫ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ $ 
06 ਆਪਣੇ " ੜ਼ਰ਼ੀਬ ਅਉ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨੋ ! ਤੁਸੀਂ 0 

646. 08.34470.44006444 0 ਹੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੂ 1 ਸੈਗਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਝਿੱਜਕਦਾ = ੨ ਨ "ਲੂ 
1 ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਸ੍ਰਾਪਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਹੀ ਬ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ1 2. ਇੰ 
6 ____ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋਂ' ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਂਹਦਾ ਹੈ।੩। ੨. ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ 0 0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਨੂੰ 

= ਰ ੨੪ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ। 1 ॥ ਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ? ਰਾ 
$ ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ੩. ਐ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਧਾਰ ਲਓ ੧ 2 “੩ ੬ ਦੇ ੫ ੨੫... ਯਾ 4 

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜਿਆ ਸਜਦੇ ਸਾਤ ਅਜੇ ਕੀ-.ਬਿਗਨ ਪੰ ਨ ਨ # ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨ 
0 ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ: ਨੰ 0 ੧੦. ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨ ਆ ੫... 

ਸ ਹੈ) ਰਾਵ ਹੇ ਗਾਈ ਦਹ ਮਧ ੪. ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।% ਨੂੰ 
ਜੀ ਆ ਅੱ ਵੀ ੫. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 
ਹੀ ਕੀ ਦਸ ਵੀਚਾਰ ਅਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਨ 
11 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। (0 ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ- ਨਰੀਂ ਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂ 
8 ਤੇ ਦਰ ਲਾ ਕੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀ ` ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।੪।੧੦੭। ਰੇ < ਕਰ 6 ਨ ਨ ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ 
। ਭਾਵਾਰਥ “ ਨਾਮ ਤੋ' ਸੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਰਸਾਂ_ਤੋਂ' ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੨ _ ਨ 
6 ਪੂਜਾ, ਤਿਲਕ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੭. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨੋ ! ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ $ 
00 ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਉ 
(& ਹੈਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਭੈ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਨ 
| ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ੮. ਜੋ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।੩ ਨ 
0 ੍ 
ਇਹ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਪ੍: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀ ਹੈ ? (8 

੯ ਪ੍ਰੋ | 0) ੧. ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥ ਉ:੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। 0 
ਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂੰ 
 _੨. ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿ ਇੰ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਫੜ ਰਖੀ $ 
ਹੂ % ਈਸਟ ਲੂ ਪਰਮੇਸਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ਹੈ।੪।੧੦੮। ੍ 
%੨%੯੨੨੦੨੬੦੨੬੦੬੦੦੬੬੦੬੬੦੦੬੬੦੦੬੦੬੦੪੬੦੨੬੦੬੦੬੨੦੨੦੦੦੯੬੪੫੨੦੨੬੦੨੦੦੦੨੬੪੨੬੩੪ ੧੨੬੦੦੦੬੦੬੬% 
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ਭਾਫਾਰਲ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ 
ਪ੍ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਭਾਹਿ ਨ ਜਲੈ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਜਲਾ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥ 

ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥ 
ਭੇਟਤ ਸੈਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਮਿਟੈ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ॥ 
ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੋ ਰਚੈ ਜਿਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ ॥ 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤ੍ਰਾਸ ॥ 

. ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥੨॥ 

. ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

. ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥ 

. ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤਾ ਸਹਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ॥ 
, ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਭੁਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥੩॥ 
. ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 
. ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 
. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ 

. ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਭਾਹਿ-ਅੱਗ ਵਿਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ । 
ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। ਰਾਤੇ-ਰਚਿਆਂ। ਜਲਾ--ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਨਾਇ- 

ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਭੇਟਤ--ਮਿਲਿਆਂ। ਗਾਇ-ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ- 
ਗੁਰੂ। ਮੰਤਾ-ਉਪਦੇਸ਼। ਤਾਸ-ਡਰ। ਨ ਲਾਗੈ--ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ । ਰਾਤਾ--ਮਿਲਿਆਂ, ਲੀਣ ਹੋਇਆਂ। ਅਨਦਿਨੁ--ਹਰ 

ਰੋਜ਼। ਜਾਗੈ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਜ ਘਰਿ- 
ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਨਿਰਮਲ--ਪਵਿੱਤਰ, ਬੇ-ਦਾਗ਼। 

ਸੋਇ-ਸੋਭਾ। ਬਲਿ ਜਾਈ--ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਆਰੱਲਂ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੌਗਿਆਂ, 
ਕਿਹੜੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ 
ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। 

੨. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਹਿਤ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਂ, 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦੀ। 

ਸਾ ਲਾ ਸੀ ਲ ਸ ਸ। 
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੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਂ ,ਪ੍ਰਮੀ ਜਲ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ । (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ 

ਨਹੀਂ ਸਨ ਡੁੱਬੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਯਾਦ 

ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। 

੪. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਂ 
ਨਾਲ ਫਲਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ ਬਿਬੇਕ, ਮੁਕਤੀ, ਭੁਗਤੀ 
ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।੧। 

੫. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ 

ਕਿਥੋਂ ਹੈ ? 
ਉ: ੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਦਾ 

ਵੱ 

ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।੧। 

੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ 

ਰਿਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਜਦ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੋਗ ਇਤਨੇ ਫਲਾਂ 
ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ? 

੮. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਓਹੀ ਰਚਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੯. ਪਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ 
ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 

ਮੌਤ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। ਤੇ : 
੧੦. ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
੧੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੇ ਰਿਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । 

੧੨. ਹਰੀ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਬੇ-ਸੈਭਾਲ ਹੋ ਕੇ 
ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 

ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। 
੧੩. ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
੧੪.ਹਰੀ ਨਾਲ ਲੀਣ ਹੋਇਆਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ।੩। 
੧੫. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਚਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਸਵੱਛ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੧੬. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਸੋਭਾ 

ਜਗਤ ਵਿਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੧੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, 

੧੮. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ।੪।੧੦੯। 
(੦੨੦੦੦ ੧ ੫4944 4 ਕੀ ੫੦੦੦੩ ਨ ਇਕ ਕਿ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 
੫ 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈ, ਵਿਘਨਾਂ 

ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਰੂ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ॥ 

੨. ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ ॥ 
੩. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥ 
੪. ਰਸਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੧॥ 
੫. ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰਿ ਆਏ ॥ 
੬. ਭੇਟਤ ਸਾਧਸੈਗਿ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੭. ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪੇਖਤ ਹੀ ਦਰਸ ॥ 
੮. ਧਨਿ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ ॥ 

੯. ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਲ ਸਫਲ ਇਹ ਕਾਇਆ ॥ 

੧੦. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
੧੧. ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਆਪਿ ਸਹਾਇ ॥ 

੧੨. ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਲਗਿ ਦਾਸਹ ਪਾਇ ॥ 

੧੩. ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥ 
੧੪. ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥੩॥ 
੧੫. ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ॥ 

੧੬. ਤਬ ਢੂਢਨ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇਆ ॥ 
੧੭. ਅਸਥਿਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥ 
੧੮. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ ॥੪॥੧੧੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਸੀਤਲ ਮਨ-ਠੰਡੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ । 

ਮਾਰਗਿ-ਰਸਤੇ ਵਿਚ। ਰਸਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਨੰਦ-ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ । ਖੇਮ-ਸੁਖ। ਕੁਸਲ ਘਰਿ--ਸੁਖ 

ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਭੇਟਤ--ਮਿਲਿਆਂ। ਬਲਾਏ-ਚੁੜੇਲ। ਪੁਨੀਤ- 

ਪਵਿੱਤਰ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਮੰਦ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । 

ਪੇਖਤ-ਵੇਖਦਿਆਂ। ਪਰਸ--ਛੋਹ। ਪਰਮ ਪਦੁ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, 
ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ। ਸਹਾਇ-ਸਹਾਇਤਾ। ਦਾਸਹ=ਦਾਸਾਂ ਦੀ। 

ਪਾਇ-ਪੈਰੀਂ। ਆਪੁ--ਆਪਾ, ਹੌਕਾਰ। ਤਾਂ-ਤਦੋਂ'। ਜੋ 
ਚਾਹਤ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ--ਉਹੀ। ਕਹਾ-ਕਿਥੇ ? 
ਕੋ-ਕੋਈ। ਸੁਖ ਆਸਨ-ਅਨੰਦ ਦੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ। ਸੁਖ 
ਬਾਸਨ-ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ । 

ਅਰਥ : 

ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 

ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ 

ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

੧. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ 
ਦਾ ਅਜੇ ਉੱਦਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਕਰ ੍ ਆ. (੬੬੧੬੯੬੯੨੯੨੯੬6੨੦ਟ੦੬੯੬੯੦੬੦੦6੨੯੨੬੯੬੯੬ ਰੰ (ਨ 

__(੧੬੯) 
ਕਾ -ਤਕ=-ਕ “ਗਾ ੧੭ (ਦਿ ਟ 

ਓਰ 
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ਮਾ 

ਅਸੀ ਲੰਡ ਮਤ ਗਾ ਭੀ ਤਨ ਗਾਲ ਬਦ 

ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ । 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਟੂਰ £ 
ਪਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ? __ & 

੨.ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 
ਚਲਦਿਆਂ-ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। (8 
ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੂੰ 
ਸੀ ? ਰੰ 

੩.ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਰਸਤੇ ਚਲਦਿਆਂ-ਚਲਦਿਆਂ ਮੂੰ 
ਮਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਇਆ। ਨ 

੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਨੰਦ ਨ 
ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ- ਨੂ 

ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ 
ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ।੧। ੍ 

੫. ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨ ਵਿਚ ਆ 

ਗਏ। 
੬. ਬੱਸ, ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਹੁਣ 
ਮਾਇਆ-ਚੁੜੇਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਰਹਾਉ। ਨ 

੭. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ , 
ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ 
ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ : & 

੯. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਨਮ (6 
ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨ 

੧੦. ਇਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਈ ਹੈ।੨। 

੧੧.ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 0 

੧੨. ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨੂ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

੧੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 

ਪ੍ਰ: - ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ? ( 
ਉ:੧੪. ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹੂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ ।੩। ਰੀ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ $ 

ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ? ਨ 
ਉ:੧੫. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 

੧੬0੬੪੬੪੬੦੬੦੬੦੨੯੦੦੬੦੬੦੬6੨੯੬6੩6੬੦੩ਟ੦੦੦੦੦੬6੯੬੯ਟ੦ਟ6੨੯੨੦੦੯੨੦੩੦੭ 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ਰੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਲੀ (੧੬੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੦5 

੨%੦੨੦੨੨੬੨੨੬੦੦੦੬੦੨੦੬੬੦੨੨੬੯੨੨੦੦੨੨੦੨੦੨੬੨੦੧੨੦੦੦੨੨੬੦੬੦੨੦੨੬੦੨੦੨੦੦੬੨੦੦੬੦੦੦੨੧੦੧੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੨੬੦੦੨੬੩੧ 

0 

ਹੈ ੧੬.ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮਾਨੇ-ਪਤੀਜ ਗਏ। ਸਿਧ ਸੁਖ-ਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ। 
ਨ ਜਾਵੇ ? ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ _ਅਗਾਧਿ-ਅਥਾਹ। ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ-ਅਥਾਹ ਬੋਧ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨ 
0 ਸੀ ) 

ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹੀ 

6 ਪ੍ਰ: ਕਿਹਰ ਵਰ ਉਨਾਂ ਦਮਨ, ਆਨਾ ਅਰਥ : 

ਨੀ । 5 ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣ _ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ $ 
ਹੀ ਉੱਬਨ,ਹੈ/ ਪਿਆਰ | 'ਚੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਡ `_ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾ) = ੬ ਦਰ ਤੇ << 1 ( 

੍ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਅਡੋਲ-ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭੀ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਨ ( ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ-ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਮ ਨ । 
। ਉਨ ਲਾ ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਹ 
ਲੂ ਖੁ: ਕੀ ਬਿ ਰਿ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੂ 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੋ-ਕੁ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਪਏ ਹਨ ? ਪੁਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨ੍ਰਾ ਉਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। । 
0 ੨ ੩ ੧ ੨ ੨ 0 
ਹੂ, ਉੱ: ੧੮. ਰਰਾਵੋਂ। ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ੨. (ਅਤੇ) ਉਸੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ 
]___ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। । 
ਮੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ।8੧੧੦। ੩. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨੂ 
੧ 

“ ਏ। ਹੁ ਹੱ 

ਲਹ ਭਾਫਾਰਥ' : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ।੧। ਮਹ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਹਰ 
&( ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂ 

ਹੈ ਰੂਪੀ ਚੁੜੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਨ 
ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉ: ੪.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੂ 

੨ ੨ ੩ 
ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ (694 ਉਪ 
0... ਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ | 0 
ਲੂ ੧. ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥ ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਦਿਆਲੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਨ 
੨. ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੌ ਦਾਨੁ ॥ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਰਹਾਉ। ਮਹ 
0 ੩. ਜਾ ਮਨਿ ਵਸਿਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥ : ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ 
ਨ ਕੀ ਹਾ 4 ਸਿ ਕਬ (ਨ 

6 _੪. ਸਗਲ ਪਵਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ॥ _ . ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੂ 

ਨ ੫. ਪਾਪ ਮਿਟਹਿ ਸਾਧੂ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? _ ਨੂ 
੬. ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥ 44434 ਹਸ ਰੰ 

$ ੭. ਅਨਿਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥ ੫ ਰਤ ਬਨੀ 
ਹੇ ੧੫ % ਤੂ ਰੀ 

੮. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥ ਲਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਹੂ 

£ ੧੦. ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥ ੮. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ 

0 ੧੧. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥ ` ਰਰਿ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ।੨। ਮੂ 
6 ੧੨. ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਰੰ 14:74%੫੨-1-੫੬40404-44 

੍ ਵੰਦਾਂ ਦੱ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 0 ੧੩. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਦੀ ਲੀ ਕਿਨ 
& 0 ਗਿ । ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥ ੧੦. ਉਸ ਨੋ ਸਮਝ ਲਓ ! ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਝ &੍ 

0 ੧੪. ਨਾਨਕ ਕੁ ਪ੍ਰਭ ਵਿ ਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੋ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੂ 

6 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਜਨ-ਪੁਰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ : ਰੰ 
( ਇਸਨਾਨ-ਉੱਜ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਰਬ ਖਰਬ-- ___ ੧੧.ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ-ਜਪਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂ 
ਸੌ ਲੱਖ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕ ਅਰਬ, ਸੌ ਅਰਬ ਦਾ ਮਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 0 

( ਦਾ ਇਕ ਖਰਬ। ਗਾਇ-ਗਾ ਕੇ, ਮਿਟਹਿ-ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੧੨.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜੋ ਹਰੀ ਅਰੀਮ (ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨ 
॥। ਕੀ ਵੇ ਕੀ ੬ 
6 ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ। ਉਰਧ ਤਪ=-ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਤਪ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ), ਜੋ. ਅਪਾਰ ਹੱਦ, ਮਿਣਤੀ, ਤੋਲ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ 

ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ। ਰਸਨ-ਜੀਭ । ਬਖਾਨੇ-ਉਚਾਰੇ, ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਥਾਹ ਹੈ। 
੨੦੨੨੨੬2੯੨੧੦੨੦੦੦੨੦੧੬੬੬੬੦੬੦੬੦੨੦੦੨੦੪੬੯੦੦੦੦੬੫੬੦੦੦੬੯੬੯੦੦੬੯੬੦੯੨੪੦੬੦੬੬੧੦੦੦੦੧੨੦੨੧੨੦੦੦੨੧੨੦੦੦ ੩5੭ 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ (੧੭੦) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਧੰਨਾ ੨੦5 
੨੦੨੯੬੦੦੨੯ਟ੦੨੦੨੯੦੦੬੦੨੦੯ਟ੦੦੦੦੯੦੬੦੦੦੬੯੬੦੨੬੦੬੬੦੯੬੬੪੬੦੬੬੪੬੬੦੬੯੬੬੯੨੬੦੨੦੨੨੯੦੦੨੨੦੨੦੦੨੦੦੨੨੪ #੨੨੨੬੬੧ 

0 ੧੩. ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ 2. ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਮਨ ਨੂੰ 
00 ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। (4 
06 ੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਾਹੀਓਂ ੮. ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂ 
ਮਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।੩। ਸ 
( ਧਾਰਨ ਕਰੇ 8੧੧੧ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਡਰ ਮੂ 
0 ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨ 
ਮੋ ਵੱਸ ਜਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਨ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
00 ਣੇ ਜੱਦ ੧ ਜੇ । ੜੇ - 00 & ਦਾਨ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸ਼ੜ੍ਹਾਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ : ਹੱ 
(0 ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੧੦. ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 
[4 ਕੇ ੩ ਵਰ 1 

ਗਉੜੀ ਮ: ੫॥ ਹਥ ਮਹਿ ਐਪ ਸਕਦੀ ਆ ਹਿਲ 

ਮੈ ੧. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਦੀ _ ਦਹੀ ਨ ੍ 
0 ੨. ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇਆ ॥੧॥ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ 
ਿ ਨਟ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੁ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, $ (੧ _੨. ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੁਰਾ ॥ ਗੁਰੂ ਦੂ ੭ 
੧ ਆ ਤੜ . ਇਸ 0 ਵਰ ਇ 1 

6 ੪. ਤਿਸਹਿ ਅਰਾਧਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਿ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਦੂੰ 
& ਮ 

% ੫. ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਮ ॥ ਸਮ ਨ ੇ = ਵਡ 0 
(6 _ ੬. ਤਾ ਤੇ ਸਿਧਿ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਂਮ ॥੨॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੀ 
& ੭. ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ॥ ੧. ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ॥ ਉਸ 
6 _ ੮. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ॥੩॥ ੨. ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ ॥੧॥ ੍ 
|! _ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਭੈ ਭਾਈ॥ ੩. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ ( 

੩ 6 $ ੧੦. ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੧੨॥ __ ੪. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸਚੁ ਸੋਇ॥ ਰਹਾਉ॥ __ $ 
| ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪੂਰਾ--ਅਭੁੱਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। __੫- ਐਬ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਕਰਨੈਹਾਰਾ ॥ 

ਹੈ ੦ 30 ॥ । ਜਪਉ--ਜਪਉਂ, ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਤਾ ਤੇ--ਉਸ ਜਪਣ ਦੀ ੬. ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ॥੨॥ 

0 ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਸਿਧਿ-ਸਫਲਤਾ। ਸੀਤਲ ਮਨ--ਠੰਡੇ-ਠਾਰ ਮਨ ___ ੭. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ॥ ਮਿ 
0 ਵਾਲੇ। ਕਿਲਬਿਖ-ਪਾਪ। ਭੈ--ਡਰ, ਖ਼ਤਰੇ। ਪੈਜ-ਇੱਜ਼ਤ। ੮. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਲਾਥੇ ॥੩॥ 0 
0 ਨ 
6 ਅਰਥ : ੯. ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਨ ਇਆ 0 
0 ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾ _ ੧੦. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ ॥੪॥੧੧੩॥ 0 
੨ ੨ ਛੇ ਹ 0 0 ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? = ੩ 0 0 ਪਦ ਅਰਥ : ਉਬਰੈ-ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ-ਜਿਵੇਂ। ਅਬ- ਨੂੰ 
51 ੪ ਲੇ ਸੇ ੨0 
ਹੀ ਉ: ਮਾਈ ਮਨਿ ਨ ਗਾਜਰ ਮਨ, ਆ ਹੁਣ । ਕਰਨੈਹਾਰਾ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਰਾ--ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੂੰ 
0 ਗਿ ਅਰਾਧਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉ ਹੈ, ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ-ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। _ ਨੂੰ 

ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰ੍ ਹਜ ੍ 
ਨੂ ੨. ਪਰ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ “ਜਲ (1 
1 ਵਸਾ ਲਏ ।੧। ਪ੍: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
੧੬ ੧ 

੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 

ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 
0 ਕੋਈ ਭੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। 

( ੪. ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 
9 ਹੈ।ਰਹਾਉ। 
0 ਰਖ ਿ 0 ਦਾ ੬=- ਰੰ ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਗੁਰ ਦਾ 
ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। 

( ੬. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ 
ਨ ਹਨ ।੨। 

&( ੧੬੦੨੦੬੦੬੨੬੬੦੨੦੬੬੪੬੩੦੬੯੯੬੦੯੬੯੬੦੦੦੦੦੬੪੨੦੬੨੦੨੬% 

ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਮੂ 
`ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੂੰ 
ਆਪ ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)। | 

੨. ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।੧। & 
੩.ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਬਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾ <, ਪੀ ਦੋ ੬੨੨੭੨ ੬ 4 ੧੨੦੦੦੦੦੬੦੨੯੬੦੨੦੯੨੦੦੬੩੬੯੬੦੬੪੯੨੬੦੬੯੬੬੪੬੯੦੯੦੬੯੦੦੬੦੨੯੩੦੬੯੦੦੨੪੨੦੨੪੨% 
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੧ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।ਰਹਾਉ। 

(ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ? 

6 ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਕਰਨੇਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ, 

ਹੀ ਆ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। 
0! ੬. (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ 
(8 ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।੨। 
ਨ! ੭. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਆਪ 
ਨ ਹੀ ਬਚਾ ਲਏ। 

੧ ੮. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਨਮ 
(6 ਦੇ ਪਾਪ ਲਹਿ ਗਏ ਹਨ।੩। 
ਨੂ ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ 
ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾ 
ਨ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੪।੧੧੩। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ" ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ 
ਦਰ 
| ਤੂ ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
0੧. ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ॥ 
੨੦੦੧੪ 

੨੬੧੦੦੨੦੨੦੬ 

੨. ਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੩. ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਮਾਈ ॥ 
੪. ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰਾਈ ॥੧॥ 

& ੫. ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 
6 ੬. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ ॥੨॥੧੧੪॥ 

(0 ਪਦ ਅਰਥ : ਕੋ-ਦਾ। ਪੂਰਨ-ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ । ਤਾ ਤੇਂ- 

ਮਹ ਉਸ ਨਾਲ। ਬਿ੍ਥਾ-ਪੀੜਾ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼। ਨ ਬਿਆਪੈ--ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾ--ਕਰਤਾਰ। ਪਤਿ--ਇੱਜ਼ਤ । 

“ਰਲ : 

& ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, 
ਮੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੇ ? 
 ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਬਲ, 
ਹੂ ਪੂਰਨ ਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 ੨.ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ 
0 ਪੋਂਹਦੀ ।੧। 
ਇੰ ੩. ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ-ਜਿਹੜੀ 
6 ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। 
0! _ ੪. (ਉਸ ਦੀ) ਓਹੀ-ਓਹੀ (ਮੰਗ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ 
0 ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੧। 

0 ੧. ਨੋਟ : ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗਉੜੀ 

| ਚੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ । 
॥ 
੯੨੨੧ ੨੦੦੯੦੯੨੨੯੨੬੦੬੬੦੯੬੪੬੨੨6੨੨੦੨੦੦੨੦੬੨੬੯੬੯੨੬੬ ਦਾ 

੦੦੦੨ ੨੭੨ ੫ 

ਨ! __ ੪. ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ _ ਪ੍ਰ: ਬਉਂ ਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਵਕ ਚੋਂ ਦੀ ਮੱਗਮੁਲਂ ਲਿਗ ਤੈ 
ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

ਉ: ਐ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੈ 
ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੰਮ 
ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

੫. (ਪਰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੋਖੀ) ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨੇ (ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ) ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਿਰਭੈ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ।੨।੧੧੪। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ;੍ 
ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਨਿੰਦਕ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 
ਉਲਟਾ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਇਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ 

ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੨. ਸ੍ਰ ਵਨਿ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ 
ਆਰਤ ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ 

੩. ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ 
ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥ 

੪. ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ 
ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੈਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੨॥੨॥੧੧੫॥ 

੫ਘਦ ਅਰਲ : ਭੁਜ-ਬਾਂਹ। ਬਲ--ਤਾਕਤ। ਭੁਜ ਬਲ-- 

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੇ ਬਲਵਾਨ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੇ। 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ-ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਗਰਤ--ਟੋਆ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ 

ਰੂਪੀ ਟੋਆ। ਪਰਤ-ਪੈਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ। ਗਹਿ ਲੇਹੁ-ਫੜ ਲੈ। 
ਅੰਗੁਰੀਆ-ਉੱਗਲੀ। ਸੁਵਨਿ-ਸ੍ਵਨ ਵਿਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ। 

ਸੁਰਤਿ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਆਰਤ-ਪੀੜਤ, ਦੁਖੀ । 

ਦੁਆਰਿ-ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਰਟਤ--ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। 

ਪਿੰਗੁਰੀਆ--ਪਿੰਗਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ-ਹੇ 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਰੁਣਾ ਮੈ--ਤਰਸ ਰੂਪ, ਤਰਸ ਭਰਪੂਰ । 

ਮਹਤਰੀਆ--ਮਾਂ। ਚਰਨ-ਪੈਰ। ਕਮਲ-ਕੌਲ ਫੁੱਲ। ਚਰਨ 

ਕਮਲ-ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ । ਗਹਿ-ਫੜ ਕੇ । 

ਅਰਥ . 

ਪ੍ਰ: ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ 

ਹਰ ਸਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ । 

: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 

ਪਦਾ ਦਾ ਦਾ 
ਵਰ ਰੇ, ਰਾ ੬6੬੪੬੪੨੪੦੦੦੬੦੨੬੦੬੦੦੦੨੬੦੬੦੦੨੬੦੨੦੦ 

੨੦੦੦੬ 

੨੦੨੦੦੦੦੨੦੬੦੦੨੧੧ 

੨%੧੦੨੨੦੨੧ 
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ਦਾ 

ਉਦਰ 
ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ! 

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿਚ 
ਡਿਗਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ।੧। 

. ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸੁਣਨ ਦੀ 
ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ 

ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ । 
ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 

ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੁਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ।੧। 

. ਹੈਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ 

_ਵਾਲੇ ਮਿਹਰ ਸਰੂਪ, ਹੇ ਸੱਜਣ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ 
ਪਿਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰ੍ਭੂ। 

. ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 
ਸਤ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 

` ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ 
ਗਏ ਹਨ। 

ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਮੇਰੀ ਭੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਇਸ ਭੈ-ਦਾਇਕ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ 
ਲਵੋ ।੨।੨।"੧੧੫॥ 

ਭਾਫਾਰਥਾ - ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾਂ 
ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ ਹੈ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੫ 

੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
੧. ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ 

ਤੂੰ ਸੈਗਿ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੨. ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਰਹਣਾ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 
੩. ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਿਆ 

___ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜੀ॥੧॥ _. 
ਹਸਤ ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹੁ ਪਰ੍ਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 
ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ 
ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥ 
ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੈਮਲਾ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਬੀਚਾਰ॥ 
ਸਰਣਿ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥ 
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥ 

੪. 

੫. 

੬੭1 

€. 

੧. ਨੋਟ : ਪਹਿਲਾ ੨ ਅੰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 
ਅੰਕ ੨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

(%੨੧੨੧੨੧੨੧੨੭੨੧੨੦੨੦੨੦੨੧੨੭੨੩੨੦੨੦੨੪ ੬੦੬੬੧੬੯੬੦=੦੩੯ਟ੦੨੬੦ 

੯. ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥ 
੧੦. ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੈਧਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ 
੧੧. ਸਾਧਸੈਗਿ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਬਿਖੁ ਤਰਿਆ ਸੈਸਾਰੁ ॥॥੧॥੧੧੬। ! 

ਪਦ ਅਰਥ : ਦਯ--ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ, ਹੇ 

ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਮੀਤੁਲਾ--ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੀਤ ਪਦ ਦਾ 

ਲਾਡ-ਮਈ ਸੰਬੋਧਨ । ਬਾਸੁ-ਵੱਸ। ਧ੍੍ਗਿ-ਫਿਟਕਾਰ, ਭਾਵ ਤੈਥੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਸੈਸਾਰਿ- 
ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ । ਜੀਅ ਦਾਤਿਆ--ਹੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । ਨਿਮਖ-- 

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਅਲੰਬਨੁ--ਆਸਰਾ। ਹਸਤ 

ਅਲੰਬਨੁ-ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਗਰਤਹੁ-ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ । ਉਧਰ-ਕੱਢ 
ਲੈ। ਮੋਹਿ-ਮੇਰੀ। ਸਦ ਹੀ-ਸਦਾ ਹੀ। ਸੈਮਲਾ-ਸੈਮਲਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਤੇ 
ਕਰਾਂ। ਕਵਨ ਬਿਧੀ-ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ? ਸਰਣਿ 

ਸਮਾਈ-ਹੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਾਸ ਹਿਤ-- 

ਹੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਤੂ। ਅਸਟ ਸਿਧਿ-ਅੱਠ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕੇਸਵ- 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਗਾਹਿ- 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਪੋ--ਬੈਧਪੁ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅਧਾਰ--ਆਸਰਾ। 
ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ-ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਖੁ--ਜ਼ਹਿਰ। 

ਆਰਾਥ : 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ, 

ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ- 
ਸੈਗ ਵਸਦਾ ਰਹੁ ।੧ਰਹਾਉ। 

੨.ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਘੜੀ 
ਮਾੜ੍ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤਾਂ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ 

ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 
ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। 

੩. ਹੇ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਮਖ-ਨਿਮਖ ਕੁਰਬਾਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ।੧ 

੪. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਹ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ ! 
ਮੈਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। 

੫. ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਮੈਂ' ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋ' ਹੀਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਮਤ ਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ 
ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ।੨। 

੬.ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਨ 
ਇਤਨੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । 

੭. ਹੇ ਉੱਚੇ ! ਹੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋ' ਅਪਹੁੰਚ, ਹੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 
ਅਨਕ 
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ਨਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹੈਝ ਜੀ 

( ਪ੍ਰ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ 
0 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ? 
0 ਉ: ੮. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇਂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ' ਸਰੇਸ਼ਟ ਰਸ, 
0 ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗੋ, ਜਿਸ 
ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 
ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ? 

(ਹਉ: ੯.ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ 
ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ।੪। 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ 

ਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
0; ਉ:੧੦. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ 
ਮਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ', 

ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈਂ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚ 
8 ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂਹੀ ਹੈਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰਹੀ 

ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 

ਨੂ _ ਤਤ 
ਨ __੧੧.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੇਰੀ 

ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ, 
ਮਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ, 
6 ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
੍ਿ ਭਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਪਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ 
ਨ ਕਰੋ ।੫।੧।੧੧੬। 
॥ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ 
੧ ਪਾਲਕ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਰਹੋ । ਤੁਹਾਥੋਂ 

[ਸੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰ ਜਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ 
੬ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਟੋਏ ਵਿਚ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ 
[ਉ ਲਓ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਬਾ 

ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਨ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਰਿ" ਮ: ੫ 
1 ੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
0੧. ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥ 
0 ੨. ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

0 ੧. ਰਹੋਆ : ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੀ ਹੇਕ 
ਨ[ __ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇ 
੧) __ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਭੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ 
ਨੂੰ __ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਿ-ਘਰ ਵਿਚ । ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਰਿ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ 

) ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦੇ ੨੬ 

੧੨੨੦੨੦੦੪੬੪੨੦੬੧ 
੨ ੨੨ 
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੩. 06 ਪਤਰ 

ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ 
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ ॥ 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਹਰਿ ਆਹੈ ॥ 
ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥ 
ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥ 

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੈਤ ਮਿਲਾਹੀ ॥ 

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਰਬ--ਸਾਰੇ। ਕਲਿਆਣ--ਸੁਖ । ਬਨੁ ਬਨੁ- 

੨ 2 
<੦੬੪੬੦੬ 

(ਮਾ ੦ [= 
੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

ਹਰੇਕ ਜੈਗਲ ਵਿਚ । ਬੈਰਾਗੀ-ਵੈਰਾਗਵਾਨ। ਏਕ ਲਿਵ--ਇਕ. 
ਪ੍ਭੂ ਦੀ ਲਗਨ । ਆਹੈ--ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹੈ--ਗਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲੇ--ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂਗਤੁ-ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥਾ : 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤਨੇ 

ਕੁ ਲੋਕ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਸ 

ਉ: ੧. (ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 
ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ) ਐਸਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਿਉਂ' ਜੀ! ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਭੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ। 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਲੋਕ ਗਿ੍ਹਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ 
ਹੋ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਿ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ? 

ਉ: ੨. (ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੇ ਕੋਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਹਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 
ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਜੈਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ 
ਹੈ, (ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ)। 
੪. (ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਦੀ ਵਗਣ ਮਲਿਚ-ਇਿਂ ਏਜੀ- ਕੋਟੀ ਹੋਮ 

<<, <<, <੪੨ << 
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੨੪੫੨, <<, ਦਿਲ ਕੀ ਕਲੀ ਕਲੀ ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਕਲੀ ਅਲੀ ਅਲ 

ਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤ ਕਾ 

06 ੫. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ 
&੍ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝੋਂ ! ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।੧। 

ਤਤ ਦੋਂ ਲਾ ਅਲ ਅਲੀ, 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿ, ਜੋਗੀ, ਜਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 

( ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? 
0 ਉ: ੬. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ 
ਮਹ ਤੇ ਸਨਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
6 ਹਨ। 
॥ ੭. ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ ਤੇ ਸਿਧ ਲੋਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕੋਈ 
ਰਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਉ ੮.ਪਰ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਗਾਉਂਦਾ 
0 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ_ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
(0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੨। ੧ ਨ ਸੰ ਸਾ 
(੍ ੯. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ 

ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
੍ ੧੦. ਪਰ, ਅਜੇਹੇ ਸੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ 
ਮਹ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ 

। ਹਨ। 
& ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ 
ਹਉ ਹੁੰਦਾ ਰੈ? 
ਇੰ ਉ:੧੧.(ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਜੇਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ_ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ 

ਵਾਲਾ ਮਿਲ 4 ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ 
00 ਜੋਮਣਾ ਮਰਨਾ ' ਹੁੰਦਾ।੩। 

ਹਉ ਪਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ? 

ਉ:੧੨.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਇਕੋ ਸਾਧਨ ਅਰਦਾਸ 

| ਹੈ ਕਿ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ! ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਉ। 
ਸਹ ੧੩. ਹੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ । 
ਮਹ ੧੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 
ਨ ਆਸਰਾ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ 
ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਿਲ ਪਵੋ ੪੧੧੧੭ 
| __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਿਧ, ਬ੍ਰਹਮਾ 
(ਵਰਗੇ ਵੇਦ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, 

$ ਸਨਾਤਨ; ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ-ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ 

ਉ_ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵਾਲੇ 
ਉ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਕਰਮ ਆਦਿ 

ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ 
6 ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੀ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 
& ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
& ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਸਾਈਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 
% ਵਿਚ ਪਿਆਰ-ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
੨੦੩੦੨ << 

੧ 2ਵ ਤਾ ਲਾਂ ਲਾ 

ਆ ਆ ਆ 

ਕਾਲਾ ਅਲ ਕਲਾ 

ਸਦ ਦਾ ਪਿ ਕਾ ੪੨੯੨੦੦੦੦੦੦੦੨੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੦੦੨੦੨੯੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੦੦੦੨੦੬੦੨ਟ੦ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੦੬ 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
. ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ 
ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

. ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ 
ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥੧॥ 

. ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ 

ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

. ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ 
ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ ॥੩॥ 

. ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ 
ਸਾਧਸੈਗਿ ਮੇਰੀ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥ 

ਪਦ ਅਰਥ -“ ਪ੍ਾਨਪਤਿ-ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ । 
ਮਿਲਉ--ਮਿਲਉਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਮਾਈ-ਹੇ ਮਾਂ। ਹੀਨ-ਹੀਣੀ, 
ਖ਼ਾਲੀ। ਬੁਧਿ ਹੀਨੀ-ਅਕਲ ਤੋਂ' ਖ਼ਾਲੀ। ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਦੂਰ ਤੇ- 
ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋ' ਲੰਘ ਕੇ । ਨਾਹਿਨ-ਨਹੀਂ। ਦਰਬੁ- 
ਧਨ। ਜੋਬਨ-ਜੁਆਨੀ । ਮਾਤੀ--ਮੱਤੀ ਹੋਈ, ਮਸਤ । ਸਮਾਈ-- 

ਲੀਨਤਾ। ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ--ਲੀਨਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 

ਜੋੜ ਲਵੋ । ਬੈਰਾਗਨਿ--ਕਮਲੀ। ਕਉ--ਨੂੰ, ਵਾਸਤੇ । ਤਿਸਾਈ-- 
ਤਿਹਾਈ। ਜਲਨਿ--ਸੜਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੜਨ । 

ਪ੍ਰ: 

ਨ 

ਆਰਥ . 

ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਾਨ-ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 

੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ 

ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ -ਨਹੀਂ ।੧ਰਹਾਉ। 
੨.ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹਾਂ, 
ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸਣ ਹਾਂ, 
ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ 
ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਵਿਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ- 

ਪਛਾਣੂ, ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।੧। 

੩. ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ 
ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਂ ! ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ 
ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਵੋ, ਭਾਵ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਓ ।੧। 

ਖਾ 

(੨੧ 

:੨0੬੦੨੦੨੦੨੦੦੬੦੨੬ 
(੧ 
<<, ਰਾ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ 
(੧੩੬੬੧ ਵ6੨(੬੬੦੨੬੬੩੯੬੦੦੬੦=੯੬੯੦੯੬੦੬੧=੦੦੦੦੦੨੬੦੨੦੨੦੩੬੦੩੩੯੦੨੦੬੦੩੧ 

0 ੪. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਜਨੋ ! ਮੈਂ ਭਾਲਦੀ-ਭਾਲਦੀ 
ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

। ਪਿਆਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ।੩। 
6 ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣੀ 

ਭੀ ਗਈ ? 

੧ ਉੰ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, 
ਹੈ ਭਾਈਓ। ਮੋਰੀ ਇਸ ਜੋਦੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੋ ਉਸ 

ਨ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ 
। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
0 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੈਗਤ 
ਮਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੜਨ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। (ਜਿਸ 
ਮਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਠੰਢੀ ਠਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ)।੪।੧੧੧੮। 

| __ ਭਾਵਾਰਥ : ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 
ਮਹ ̀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ, 
6; ਉੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਿਆਰੇ 
([ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਹੈ । 
ਨ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰੰ ੧. ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ 
6 ੨. ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ 
($ ___ ਕੋਊ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੀ ਰਿ 
$ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥ 

੪. ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ 
0! ___ ਅਨਦਿਨੁ ਫਿਰਉ ਤਿਸੁ ਪਿਛੈ ਵਿਰਾਗੀ ॥੧॥ 
0 _ ੫. ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰ: 
| ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
6 ੬. ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰੁ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ 
[ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥੨॥੨॥੧੧੯॥ 

(੧੭੫) 

ਪਦ' ਅਰਥ : ਪਾਇ-ਪੈਰੀਂ। ਲਗਉ--ਲਗਉ', ਮੈਂ ਲੱਗਾਂ। 
ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਕਰਉ--ਕਰਉਂ, ਕਰਾਂ। ਅਰਪਉ--ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। 

( ਮਤਿ-ਅਕਲ, ਚਤਰਾਈ। ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼। 

੧੦੧੬੦੨੦੬ 

ਟੱਟੇ 

(6 ਬੈਰਾਗੀ--ਵਿਰਕਤ, ਨਿਰਲੇਪ। ਅੰਧੇਰੁ-ਹਨੇਰਾ। ਮਿਲਤ-- 
ਨ ̀ਮਿਲਿਆਂ। ਸੋਈ-ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। 
0 

ਮ ਔਰਥਾ : 
(8 ਪ੍ਰ: ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ 
ਨ ਵਿ 
੯੨੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ6ਟ੯੬੦੦੦੬੦ਟ੦ਟ੦੬੦੨੦੬੦੬6੬੦੬੦ਣ੦੦6੬੦੦੦੯ਟ੦੨੦੦੦੨੪ਟ੪੨੧ 

ਨ[ੰ ਵੈਰਾਗੀ--ਬੌਰੀ, ਝੱਲੀ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕਮਲੀ ਹੋਈ । ਪੂਰਬ ਕਰਮ 
ਅੰਕੁਰ-ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 

ਦੇ ਅੰਗੂਰ। ਪ੍ਗਟੇ-ਉਘੜ ਪਏ। ਰਸਿਕ-ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ। 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫--ਪੰਨਾ ੨੦੬ 
੨੦੨੦੨੦੨ 

ਅਲ ਲਾਲਾ 

ਉ: ਰਿਵ ਓਰ ਅਬ 

ਵਿਚ ਪਿਆਰ-ਭਰੀ ਇਉਂ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

- ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ', ਪੈਰੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 
ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ-ਸੈਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ 
ਪਵੇ। (ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ)।੧ਰਹਾਉ। 
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਸੈਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗੀ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 
ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ 
ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ, ਚਤਰਾਈ 
ਭੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੀ, (ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ)। 

. (ਹੇ ਭੈਣੇ ! ਜੋ ਭੀ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ-ਸੈਤ) ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ 

ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੈ' ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੋ ਰਾਡ ਪੇਮ 
ਵਿਚ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਰਵਾਂ, (ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ।੧। 

ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ? 

- ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਤਰਲਿਆਂ 
ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 
ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦ ਉਘੜ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ (ਰਸਿਕ 

ਬੈਰਾਗੀ) ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਈ ? 

- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ-ਰੂਪ 
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਉ' ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 
ਅਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨ੍ਹੋਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ । 
ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨੋ 
ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ 
ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ।੨।੨।੧੧੯ 

॥2= 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸਾ ਭਾਵ 

ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 
ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੌਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੇਹਬਲ 
ਹੋਇਆ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ 

ਹੋ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ $ 

ਹੋ ਗਿਆ।` ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨ 
ਕਲ .4. ਕਲ “ਕਲ. “ਗਲਾ 
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ਹੈ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰਤ ਮਲ ਰਨ 
ਸਾਰ ਧਰਤੀ "ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
$ ਜਿਵੇਂ ਗਾੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਕੋ ਦਿਮਾਗ਼ੀ 

<< ੧੬੦੬੧ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਹਉ ੧. ਨਿਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਪਾਂਖ ॥ 
6 ੨. ਮਿਲਿ ਸਾਧੁ ਸਰਣਿ ਗਹੁ ਪੂਰਨ 
ਹਰਾਮ ਰਤਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸੰਗਿ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0; ੩. ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ 
0 ਅਤਿ ਤੀਖ੍ਰਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 
& ੪. ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦ 
(ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥੧॥ 
& ੫. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਹੈ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 
| ੬. ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ 

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸਿ ॥੨॥੩॥੧੨੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਕਸੁ-ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਰੇ-ਹੇ। 

$ ਪੰਖੀ-ਪੰਛੀ। ਪਾਂਖ-ਖੰਭ। ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ। ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਕੇ। 

੧ ਗਹੁ-ਫੜ। ਹੀਅਰੇ ਸੈਗਿ-ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੂਈ-ਖੂਹੀ, ਦਲ- 

। ਦਲ, ਛਪੜੀ । ਪੰਕਜ-ਚਿੱਕੜ। ਤੀਖ੍ਰਣ-ਤੇਜ, ਤ੍ਰਿਖੀ। ਫਾਸ- 
ਹੀ ਫਾਹੀ। ਕਰੁ-ਹੱਥ। ਗਹਿ ਲੇਹੁ-ਫੜ ਲੈ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। ਪਿੰਡੁ- 

ਸਰੀਰ। ਰਾਸਿ-ਸਰਮਾਇਆ। 

੍ ਅਰਥ : 

0 ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ! ਮੈਂ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। 
। : ੧.ਐ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ! ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 

ਤੂੰ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ'। 
0 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ 
ਨ ਉਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। 
ਨੂ; ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਪੰਛੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 
(4 ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ, ਦੱਸੋ ! 

ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? 
ਉਇ ਉ: _ ਐ ਜੀਵ-ਰੂਪ ਪੰਛੀ ! ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, 
(ਰੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਖੰਭ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਾਂ 
ਮਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ 
( ਉਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ_ਸਕੇਂਗਾ। 
$ ੨. ਹੈ ਭਰਾਵਾ ! ਇਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ 
ਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਜਾ 

(੬੨੦੦੬ ੨੦੦੦੦੦੨੦੬੪੬੯੨੦੦੦੦੦੨੬੧੨੦੬੦੨੬੧੬੦੬੦੬੦੦੬੨੦੨ 

(੧੭੬) 
੨੧ ੨੧੭ 

ਕਉ ਮਰਲਾ ਨ 
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ਆਸਰਾ ਪਕੜ ਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ।ਐਰਹਾਉ। 
ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, 
ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ? 
.ਐੱ ਜੀਵ ! ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਮ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਾਲੀ 

ਛੱਪੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, 

ਕੇਵਲ ਭਰਮ-ਮਾਤ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਛੱਪੜੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਸੈਸਾਰ-ਛੱਪੜੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਛੱਪੜੀ 

ਤੋਂ (ਜੋ) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫਸਾਉਣ 
ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ (ਤਾਣਿਆ) ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਇਧਰ ਜਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਧਰ ਅਤਿ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹ । 

ਦੀ ਜਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਜੀਵ ! ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸ 

ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ 
ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂ ? 
.ਐ ਪਿਆਰਿਆ! ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 

ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਬਸ, ਸਾਰੇ 

ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈ।੧। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਦਾ ਸੌਖਾ ਯਤਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ? 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਕਿ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, 
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਜੀਉ ! 
ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ । 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ! ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ 

ਲਉ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ । 
ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 

ਰਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ 

ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ 
! 

ਲਓ ।੨।੩।੧੨੦। 

ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 

ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ 

ਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰ-ਮੁਰਗ਼ ਵਾਂਗ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸ਼ੁਤਰ-ਮੁਰਗ਼ 

ਇਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਤਰ-ਮੁਰਗ਼ 
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(8 ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓਂ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਪਿਆਰ $ 
0 ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ $ 
0) ___ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਨੈ 
(ਘੁੰਮਣ [ਮਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਸਨ; ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇ' ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ । ਮਿ 
| ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਡੀ ਉਪਰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ੨. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਹੇ ਭੈਣੇ! ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ] 
ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ-ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਤਵਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ੧ 
0 __ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਸ ਹੋਇਆਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ।੧ਰਹਾਉ। ਨ 
(ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਕਿ ਐ ਜੀਵ ! ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤ ____ ੩. ਜੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 
6 ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਨੂੰ 
(0 ਵਿਚ ਹੈ'। ਤੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸਦੈਵੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ । 
$ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਇਹੋ ਫਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਾ _ ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਤਨੀ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮੂ 
0 ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹੋ? 
ਨ ਭਰਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ __ਉ: ੪. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਮੂ 
(ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਉ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਤੋਲਣ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਲ ਲਏ ਹਨ, ਮੂ 
ਮੰ ਲੈ ਤੇ ਜਗਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, 0 
ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਭਾਵ ਹੌਲਾ ਹੈ ।੧। ਮਰ 
ਰੰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ੫. ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੂ 

(6 _ ੧. ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਉਰਸਾਮ? .ਚ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਗੁਣ ਉਸੇ ਹੂ 
0 ਰੂ ੩ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨ 
| _ ੨. ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇਕ ਨੂੰ 
0; ____ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਉ 
ਿ = ਐਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ 
& ੩. ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਰ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ 
0 ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ॥ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ; ਇਸ ਨ 
0 ੪. ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥ ਜੋ ਸੁਹਣਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿਚ, | 

੫. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਤੀ 

( ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥ ਭਾਵਾਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ । 
ਹੈ ੬_ ਆਨਦ ਸਖ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਹਜ਼ੂਰ ਨੂ 
ਨ ਣ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੂ ੍ ਜਨਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ 

0 ਪਦ ਅਰਥ : ਪੇਖਨ ਕਉ-ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ । 

 ਪਿਆਸੀ--ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ। ਚਿਤਵਉ-- ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਨ 

& ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ .ਹਾਂ। ਰੈਨੀ-ਰਾਤ। ਨੇਰਾ--ਨੇੜਿਓਂ `ਹੀ। ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆਂ $ 
0 ੩ < 2 ਪੰ ਯੂ 

(| ਨਿਹੋਰਾ-ਤਰਲਾ। ਤੁਲਾ--ਤੱਕੜੀ। ਭਾਵ ਬੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਖ ਤਦ ਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਇੰਦਰੇ $ 
$ `ਤੇ। ਧਾਰਿ-ਧਰ ਕੇ, ਰੱਖ ਕੇ। ਥੋਰਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹੌਲਾ। ਬਹੌਰਾ-- _ ਤੂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 
% ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ-ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਿ ੍ ੨ 5 ਨ (ਮਲ ਸੁ ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਫਲ, ਮੁਕਤੀ । ਸਵੇਰਾ-ਸਾ ਵੇਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੌਕਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਖ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂਰ; 
ਹੈ ਇਹ ਦਾ < ਪਾ ਦੀ ਡ 

(ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੋਂਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਹੌਲੇ ਹਨ। 

6 ਰਲ . ਆਗਰਾ ਤੀ ਈਆਈਗਵਾਵਾਗਾਲਾਆ ਪਤ 

। ੍ ੧. ਨੋਟ : ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 

0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਿਸ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ___ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ 
੧) ੨ ਇਕਾ 0 ਹੈ 4 

॥ ਪਿਆਰੇ _ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ _ਦੀ ਤੀਬਰ ___ ਭੀ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 
0 ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ੧, ੨ ਆਦਿਕ ਘਰ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ($ 

ਰੇ 4. ਕਲ, 4੨ 4. ੩੨, &. ੨੩4, ੨੦੦੬ ੫ 15 ਨਕ “੭੩ ੭੯ <੦੨੨= ਕੱਲ ਰਾ 4. ਜਗ ਅੱ ਪੱਲ ਨ ਰਤ -ਤ5-੭੩੬ ੭੮੭ (੬ ੭੨ << 44554" ` ਅ--੭ਘ- “ਹਕ -"੭ਕ%<੭੩ ਨ ੧2 

%੨੦੦੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬ ੧੬੯੦੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬6ਣ੦=6ਟ੯ਵ=6ਟ 7 ੧੦੦੦0੬੦੬੯ 4੧੦੨੧੨੧੨੧ ੧੦੬ -੦ ੧੨ 7੧੫੦੧-੧੩੦੮੨ ੮੭੮੦੦ <੪੫੮੨੦੦੮੨੦੦੧੨੧==== 
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੧੧੦ 
ਬੋ 

ਹਿਤ 

ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੧੭੮) ਗੰਗਾ ਮਹਲ ੫-ਪੰਨਾ ੨੦੪-੨੦੫ 
੧੦੬(੬6੨੦੦੬੧੦੦੬੦੦੦੬੦੨੦੬੯ਟ੦੬੦੬੧੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦2੦੬੦੦੦੦੨੧ ੨੬੪੬੯੬੦੨6ਟ੦੬੦੬੦੨੦੦੦ਵ੯੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦ ੨੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੧ਟ੦੨੦੨੯੦੦੦੦ 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਸਾਈਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਰੈ, ਤਾਂ ਨੂ 
੧ਉੱਨ ਸਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਨੂ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਉ: ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਨ 
੧. ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ : 
੨. ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰ: ੧. ਹੇ ਸਤ ਜਨੋ ! ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਨ੍ਹਾਂ 

ਮੋਹਿ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ( 
੩. ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਪ੍ਰ: ੨. ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਨ 

ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥ ਉਸ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨ 
ਪਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ?।੧।ਰਹਾਉ। ਨ 

੪. ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ : ਕ.ਮੀ ਪਰ ੩ ਨ 
ਗ (ਓਸ ਕੀ ਉ: ੨. ਜਗਿਆਸੂ । ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। 0 
(ਹਿਹ, ਰੀ = ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਖਿਆ ਨ 

ਪਖ. ਏਕਾ ਸੈਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗਿ੍ਹਿ ਬਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਖ ਹੋਇਆ ? ਨੰ 
ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ॥ ਉ: _ ਐ ਪਿਆਰੇ! ਉਸ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨੂੰ 

੬. ਏਕ ਬਸਤੁ ਬਿਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਨ 
`_ ਓਹ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ ॥੨॥ ੪. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ 

੭. ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹ ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ $ 
ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ॥ 

ਕੰ ਦਪਾਣ'ਕਰੇ ਨਹੀ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? (0 
- ਅਨਿਕ ਉ ਉ: ੫.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਅਲੱਖ ਸਰੁਪ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ ਆਪਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਮੂੰ 

੯. ਜਿਨ ਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਹੈ; ਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲ ਨ 
ਤਿਨ ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਨੂੰ 

੧੦. ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ : ਉਸ 
ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥ ਵੱਸ 'ਨਾਮ-ਵਸਰੂ ਤੋ ਿਠਾ ਜੀਵ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਕਾਨੇ 

੧੧. ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥ ਹਦ ਸਚਾ ਦੀ ਦੀ ਰਵਿ ਚਲ ਹੂ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ? ਮਰ 

੧੨. ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭੁਮੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨਾਠਾ ਸਾ <_ (੧ ਨ ਉ: _ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ੧ 
ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ॥੧॥੧੨੨॥ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ- ਮੰ 
ਪਦ ਅਰਥ - ਕਿਨ ਬਿਧਿ-ਕਿਹੜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ । ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ।੨ 

ਗੁਸਾਈ-ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਰਾਮ ਰਾਇ-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਨ 
ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰਗੁ-ਰਸਤਾ। ਅੰਤਰਿ-ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। _ਉਂ: ੭. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਸੁਣ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਘਰ ! 
ਅਲਖੁ--ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ । ਪਾਈ-ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਿ- ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨੈ 

ਮੋਹ ਵਿਚ। ਇਕਤੁ ਗਿ੍ਹਿ-ਇਕੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ। ਭਾਈ-ਹੇ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ 
ਭਾਈ ! ਪੰਚ-ਪੰਜੇ (ਗਿਆਨ-ਇੰੰਦੇ)। ਦੁਹੇਲੇ-ਦੁਖੀ। ਠਾਈ- ਰੂਪ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 
ਠਾਇ, ਥਾਂ ਵਿਚ। ਤਾਲਾ-ਜਿੰਦਰਾ। ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ੮. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨ 
ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚ ਜਨਾ-ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਨੂੰ; 
ਮੰਗਲੁ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਭੇਦੁ--ਵਿਥ, ਫ਼ਰਕ। ਨਾਠਾ-ਨੱਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਹੂ 
ਗਿਆ। ਜੋਤੀ--ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ।੩। _ ਨੂ 

ਸਦ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ 
ਅਨ ਰ੍ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ? 0 

ਦ ਕਲ. ਦਾ ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਬੈਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ]$ 
ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (0 
(੨੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੯੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦ ੧੬੦੬੪ ੧੨0੬੯੬੦੦੯੬੦੬੦੨੯੬੯੬੯੬੦ਟ੯੦੯ਟ੦੦੦੬੦੬੦੩੦੦੦੬੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੨੬੬੦੧੨੯੨੬੦੨੦ (੨੦੦੬੭ 
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(੧੭੯) 
੩6੭੭੨੪੧੭੨੦੭੦ ੨੨੨੦ 
ਆਣ ਅਲ ਲਾਣਾ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੦੫੪ 
ਰਾ 

%੨੦੬੦੦੦੬੦੨੬੦੦੦੦੦੬੦੬੯੦੯੨੬੦੦੦੬੦੦੬੨੦੧ 

੬. ਰੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਸੀ 

੨੫੩ ਰਾ 5੨੦੬੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੭ 
੍ 
ਹੈ 

ਪੀ 
ਹੈ 

ਅੰ 

ਹੋ 

ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਕਹਾ ਦਿਖਾਇਓ ॥੨॥ ਹੀ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ੭, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ ੍ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ੮. ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਕਿ ਇਕ ਨਾਈ 0 
ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰੀ ਰਿ ਕੈ ਡੇ 1 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।੪। ਤਉ ਬਾਹਰਿ ਕੈ ਠੈ ਜਾਇਓ ॥੩॥ 1 

੧੧.ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ __੯- ਏਕੈ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਸਾਜੀ 0 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ ॥ 0 

੧੨. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, _ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਰਿ ਖੋਈ ਹੈ ( 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਵ ਤਤੈ ਤਤੁ ਮਿਲਾਇਓ ॥੪॥੨॥੧੨੩॥ ਨ 

ਦਸਦੀ ਚੇਤੇ ਮ੍ਰਤੂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ .ਚਸੇ ਤੂੰ ਵਿਚ ਪਦ ਅਰਥ : ਪਰਚਉ-ਸਾਂਝ, ਮਿੱਤ੍ਤਾ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ। ਮੂ 
ਕਹੀ ਜਦ ਮਰ ਰਹਾਉ ਦੂਜ ਬੀਤੀ ਬੀਠੁਲੈ-ਬੀਠੁਲ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਿਸੁਆਸੁ-ਯਕੀਨ, ਨੂੰ 

ਭਾਫਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ (ੂਸਚਾ। ਕੈ ਪਹਿ-ਕਿਸ ਪਾਸ ? ਜਉ-ਜਦੋਂ। ਲਹਿਓ-ਲਹਿ ਹੂ 
ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਸ਼ਨ _ਗਿਆ। ਸਹਸਾ-ਫ਼ਿਕਰ। ਤੋਰੇ-ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾ-ਸੀ। ਰੋਸੀ- ਨੂੰ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਫ੍ਗਾ। ਠਾਣਾ-ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ। ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਨਿਧਾਨੁ- ਨੂ 
ਹੈ-ਹੇ ਭਾਈ । ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ _ ਮ੍ਜ਼ਾਨਾ। ਇਕ ਠਾਈ-ਇਕੱਠੇ, ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਿਚ। ਕੈ ਠੈ-ਕੈ ੧ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਉਮੈ _ ਨਾਇ ? ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ? ਕਿਥੇ ? ਕਨਿਕ-ਸੋਨਾ। ਸਾਜੀ- ਮੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ _ ਬੁਣਾਈ, ਰਚੀ। ਇਵ--ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਤੈ-ਤੱਤ ਵਿਚ। __ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਰ੍ ਨ 
ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੇ ਦਸੋਂ` ਦਿਸ਼ਾਂ ਸਿ ਕਰਦ 
ਵਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। _ਪੰ: _ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ £ 
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ? ਰ੍ ਨ 
ਕੋਈ ਯੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਕੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉ: ੧. ਐ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਜਾਣ- 

ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਰ 
ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਗੋਚਰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ _ਖੰ: ਕਿਉਂ ਜੀਉ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ? ਭੂ 
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ _ਉੰ” 7੨44 41440 ਰੀ 

ਵਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। _ ਨੂੰ 
ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੈ ਬਿਉਂ ਜੀ! ਗੜ ਦੋ. ਮਿਲਮ'ਨਾਲ 'ਤਹਾਨੇ ਕੀ ਐਡੀ 

6 ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਲਾ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉ: ੩. ਐ ਭਾਈਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨ 
੧. ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ॥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਨੂੰ 
੨. ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਇਆਲ ਬੀਠੁਲੈ ਉਥੇ-ਉਥੇ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੈਨੂੰ ਤੂੰਹੀ ਤੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ 8 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝਹਿ ਬਤਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। (0 
ਰੂ ੪. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨੂੰ ੩. ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ 

& ਦਰ ਇਓਂ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦੈ 
ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸੁਆਸੁ ਹੋਇ ! ਬੋਲਿਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।੧। 

੪. ਕੈ ਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ £ 
ਜਉ ਸੁਨਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ ॥੧॥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ? ਹੂ 

੫. ਲਹਿਓ ਸਹਸਾ ਬੈਧਨ ਗੁਰਿ ਤੋਰੇ ਉ: ੫. ਹੈ ਭਰਾਵ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਰਿ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨ 

੨੦੨0੨੬੪੨੦੬੦੬੦੨੦੪੦੬੪੦੬੦੬੦੪੦੦੦੬੪੦੦੬੪੬੦੬੦੦੨੦੬੨੬੧੨੯੬੬੦੬=੯੨੦੨੦੦੬੬੬੦੬੬੦ (੨੦੦੦੬੬੦੬੦੦੯੦੦੨੦੬੦੦੦੦੯੦6੩ 
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੧੦. 

ਮੇਰਾ ਸੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਸਹਿਜ 
ਸੁਖ ਜੋ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 
ਹੈ। 

. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉ' ਯਕੀਨ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਓਹੀ 

ਵਰਤੇਗਾ; ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ 

ਕਿਤੇ ਭੀ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।੨ 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ? 

. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ 
ਬ੍ਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ? 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ 
ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਇਕੋ ਥਾਂ, 
ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, 
ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।੩। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ-ਘਟ 
ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ? 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! 

ਵੇਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 
ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਵੇਂ 

ਹੀ ਉਸ ਸਾਜਨਹਾਰ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ 

ਦੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਤੱਤ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭੂ 
ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ 
ਗਹਿਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ ।੪।੨।੧੨੩। 

ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਤਾਂ 

0 ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 
0 ਸੁਣਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ-ਨਿਵਾਜ਼ਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ। 

(| ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 
0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮੀ ਨੇ 

ਲੇ 

ਕਾ 
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4 ਪਟ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਵ ਥਾਂ ਉਸੇ ਇਕੋਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੋ 
ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬ੍ਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗਉੜ੍ੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

੧. ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥ 
੨. ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੩. ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ 

ਸੈਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥ 
੪. ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ 

ਆਰੀ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 
੫. ਇਹੁ ਸੈਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ ਸਹਸੇ ਮਹਿ 

ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥ 
੬. ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਏ ਹਰਿ ਰਸੁ 

ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨਿ ਜਾਨੀ ॥੨॥ 

2. ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਝਹੁ 
ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥ 

੮. ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ 
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

੯. ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ 
ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਇਹੀ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ 
ਮੋ ਕਉ ਕਰਿ ਸੈਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੩॥੩॥੧੨੪॥ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਅਉਧ--ਉਮਰ । ਰੈਨਾਰੇ-ਰਾਤ। ਮਨ-ਹੇ 

ਮਨ। ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਕੇ। ਸਵਾਰੇ-ਸਵਾਰ। ਕਰਉ--ਕਰਉਂ', ਮੈਂ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਲਾ--ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ। ਈਹਾ--ਇਥੇ, ਇਸ ਲੋਕ 

ਵਿਚ। ਲਾਹਾ--ਲਾਭ। ਆਗੈ--ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ । ਸੁਹੇਲਾ-ਸੌਖਾ। 

ਬਸਨੁ--ਵਾਸ। ਸਹਸੇ ਮਹਿ-ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ। ਪੀਆਏ-- 

ਪਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ-ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ _ਸਿਫ਼ਤਿ- 
ਸਾਲਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਤਿਨਿ-ਉਸ ਨੇ। ਵਿਹਾਝਹੁ-ਖ਼ਰੀਦੋ। ਤੇ-ਤੋਂ। ਗੁਰ ਤੇ-ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਨਿਜ ਘਰਿ-ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ । 
ਮਹਲੁ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਰੂਪ। ਬਿਧਾਤੇ-ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਪੂਰੇ-ਪੂਰਿ, ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੋ ਕਉਮੈਨੂੰ । ਧੂਰੇ--ਚਰਨ-ਧੂੜ । 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ 
ਹੀ ਸ਼ੀਘਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ! 
ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
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੨. ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੈਥੋਂ ਮੈ 
ਜਿਸ ਮੁਕਤਿ ਹੋਣ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੈ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ।੪।੩।੧੨੪।" 0 
ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਵੇ ।੧ਰਹਾਉ। 15 ਨ 

੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨ! ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਲ 
ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ __' ਚਾਖੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੋਰੇ॥ _____ 
ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਰਲਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ੨. ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨੁ ਸਭ ਗੁਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (0 

੪. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ __ ੩. ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ॥ _ ੧੧ 
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ __ 8, ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੈਤਾਵਹਿ (ਹੀ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ।੧। ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੇ ॥੧॥ 0 
੩ =. ੫ 1 

੫. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ੫. ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ 
ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਛੋਡਰਿ ਕਤਹੈ ਨਾਹੀ॥ ਮਰ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ੨ ਵਾ ਉਣਾ 
ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਹਮ __ ੬. ਏੱਕੇਂ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਰਿਆ ਸਾਧਸੈਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ ॥੨॥ ਹੀ 
ਹੈ। ੭. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੈਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ੍ 

ਪਰ, ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥ 00 
ਆ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ 0 

ਰੀ ਪਾਸੀ ਨ ਹ ਹੈ ੧੬ %- ੧ €ੇ ਰ੍ ਸਬਦ ਕਮਾਇਆ 0 

ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨ ਨ ੍ ਸਕ ਮਹ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,.ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕੱਥ ਨ; ਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ।੨। ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥ (1 

੭. ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਨਾਮ-ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ _ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ (0 
ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥ 0 

] ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦੋ। ਲਓ |. ਵਿਕ ੧ ਨੂ -ਦੁ ; ਖੇਂਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨ 
ਮੰ ਉ. ਕਿ ਿ ਇਆ ਕਿਥੋਂ (੬੨ ਧੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਤਹੂੰ-ਕਿਤੇ ਭੀ। ਸੁਨਿ-ਸੁਣ ਕੇ। ਨ 
ਨ ਅਉ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨੋ ਤਾਕੀ-ਤੱਕੀ। ਓਟਾ-ਆਸਰਾ। ਸੰਗਿ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ । ਮੋਹਿ- ਨ 

ਨ ਮੈਨੂੰ। ਤਿਨ ਤੇ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਸੈਤੀ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਮੰਤੁ-ਉਪਦੇਸ਼। ਮੈ 
ਰਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਓਇ-ਉਹ। ਸੁਹੇਲੀ--ਸੁਖਦਾਈ । ਪਰਗਾਸਾ--ਚਾਨਣ। ਪਦੁ- ਨ 
ਦੁ : ੨ 

੨੦੨੩ 
. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ __ ੧. ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਸੋਹਿਲੇ” ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਸੋਹਿਲਾ' ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੰ 

ਟਿਕਾਣਾ (ਸਰੂਪ) ਪਾ ਲਓਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ (6 

੨੬੩੬ ੨੨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ = ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਆਰੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਸ਼ਬਦ “ਅਉਧ ਮੂ 

ਵਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ' ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਰੇਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ 0 
੍ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ; ਪੂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ।ਐਰਹਾਉ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈ 

ਉ: ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੇ “ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ' ਸਿਰਲੇਖ 

ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਏਥੇ ਚਾਹੇ “ਗਉੜੀ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੋਰੇ ੧ਓ' ̀ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੱ 
ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।੩। ਤੋਂ “ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਵੀ “ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ” ਨੂੰ 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨੀ ਸੀ ਲਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰਲਾ (੍ 
ਜਮਿਟਦਾ ਕਿ 2 ੩ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਥੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ੧ਓਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਹੱ 

ਉ: ੯ 04 ਬਰੀਕ ਅੰਕ ੧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ੧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਮਰ 

ਉਹ £ ਹਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਪਦ “ਗਉੜੀ” ਹੇਠ ਅੰਕ ੨ ਬਰੀਕ ਦਿੱਤਾ 6 
ਕਿ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕਰਤਾਰ ਜੀ । ਮੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ੨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂ 

ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ । ਘਰ ੨ ਵਿਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹ 
ਪਾ , ਰਾ ਦਿ, "ਲਨ ਅਲ ) ਦਾ ਰਾ ਸਿ ਰਾ 4 ਰਣ ੧੬੦੬੬੬੦੬੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੨੪੬੦੬੨੪੬੬੪੨੬੦੬੬੦੦੦੦੦੦੦੬੬੬੬੦੬੬੬੬੨੬੬੦੨੬੨੬੬੬੦੬੨੬੬੬੦੨੦੨੨੬੬੯੩/੭ ਪਾਕ ਪਿ ਪਖ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹ ਜਾ 
੨੩4 ਕਲ 4. ਕਲਾ 4. ਕਲ 4. ਕਾ 4 ਕਲਾ 4. ਕਲ 4. ਕਰਾ ੬. ਕਲਾ 4. ਕਲ 4. ਕਾ, ਕਰਾ 4. ਕਮ 4. ਅਲ. ਕਲਾ 4. ੩੦ 4. ੨੦੦ (੩ 4, ੩4. 'ਐਕ (-ੱਯਕ -੧ਤ ਤਕ “ਤਕ “ਤਲ” 5੩5 4. ਲਾ 4, (ਕਲ ੧12੧੧੬੧੬੧੧੦੦੬0੬੧੦੬੦੦੦੦੦੬੧੧ ੧੬੯੦੦੦੨੦੦੬੦ਟ੦੨੦ਣ੦ਣ੦ਟ੦੬੦ਵ੦ਣ੨ 

ਹੈ 

0 ਦਰਜਾ। ਨਿਰਬਾਣੀ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਨਿਰਦੁਖਤਾ ਵਾਲੀ 
(6 ਪਦਵੀ, ਜਿਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼, ਦੁਖ, ਖੇਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ। 

ਮ੭ਅਾ ਹਲ ਅਗ ਤਕ <-ਤਕ- “3 ਕਲ ਲਾ ਅਲ ਅਲ< ਅਲ ਕਲਾ ਕਲ ਕਲਾ 

%ਆਰਥੇ : 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ? 

੧. ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਉਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ : ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ! 
ਮੈਨੂੰ ਰਖ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ । 

੨. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ 
ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਹਜੂਰ ! ਜਿਸ ̀ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋ' ਬਚਾ ਲਵੋ ।% 
ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਕਿਉਂ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, 
ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲਤਾ ਭਰੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਰਤਾਰ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ । 

੪. ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ।੧। 

ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਤੁਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ? 

੫.ਐ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ 
ਬਿਖਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਈ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ 

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ । 
੬. ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਖੀ ਸਾਧੂ ਦੇ 
ਸੈਗ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ' ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਆਪ ਦੀ ਓਟ ਤਕਾਈ 
ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਤ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ।੨। 

੭. ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਤ ਮਿਲ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 
ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ । 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇ ਮਿਲੀ ? 

੮.ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਗੁਰ 

ਮੰਤਰ (ਉਪਦੇਸ਼) ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਪਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।੩। 

ਤਕ -ਕ- ਗਤ ਕੱਤ ਤਕ ਤਕ ਹਲਕਾ ਤਕ ਤਲ ਨਲ ਹਰ ੨੦੭੨੭੬੨੭੨੭੨੭੬ ਣਾ ਣਮਣ ਣਾ 

(੧੮੨) 

ਤਾਲ ਲਾ ਲਾ, 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜ (ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ) 
ਵੈਰੀ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੁਖ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ 

. ਵਾਲੀ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਸਾਡੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚਾਨਣ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁਖ ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕੇਗਾ ।੪।੪।੧੨੫। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ 
ਕਾਮਾਦਿਕ ਬਲਵਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ 

ਭੀ ਜਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ 

ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਗਤ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 

੧. ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥ 
੨. ਨਿਰਭਉ ਸੈਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ 

ਇਹੁ ਡਰਨ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੩. ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਹੋਹਿ ਅਫਾਰੋ 
ਏਕ ਮਹਲਿ ਨਿਮਾਨੋ ॥ 

੪. ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ 
ਏਕ ਮਹਲਿ ਗਰੀਬਾਨੋ ॥੧॥ 

੫. ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤੁ ਬਕਤਾ 
ਏਕ ਮਹਲਿ ਖਲੁ ਹੋਤਾ ॥ 

੬. ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਗ੍ਰਾਹਜੁ 

ਏਕ ਮਹਲਿ ਕਛੂ ਨ ਲੇਤਾ ॥੨॥ 
੭. ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ 

ਖਿਲਾਵਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ॥ 
੮. ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰੁ 

ਓਹੁ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੁ ਆਨੈ ॥੩॥ 
੯. ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤੁ ਭਾਤਿ ਕਰੀਆ 

ਆਪਿ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥ 
. ਜੈਸੇ ਮਹਲਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਨਾ 
ਕਿਆ ਇਹੁ ਕਰੈ ਬਿਚਾਰਾ ॥੪॥ 

. ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ 
ਜਿਨਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਧਿ ਸਾਜੀ ॥ 

ਕੀਮਤਿ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੀ ॥੫॥੫॥੧੨੬॥ 

ਗਾਉਣਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੨੦੬ 
ਰਾ ਪਕਾ ਰਾ ੧੨੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੨੬੬੬੦੨੬੬੦੨੬੦੦੨੬੨੨੬: ੨੬ ੨੦੨੨੧੨੨ ਫੱ 

1 

0 
੫੧ 
ਨ 

ਅਤ 

॥ 
ਨ 

੧੨੦੨੬੦ 

੨੦੨੦੨੬ 

2੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੬੧ 
੨6 

੨੦੩੦੩ 

ਨ ਇ %੨੦੦੬੦੨੦੬੬੦ 
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52੦੦੧੬੦੨੦੨੦ ਗਾ. 
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੨੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੬ 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੧੮੩) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੦੬ 
੨੦੨੯੬੦੨੬੦੬੪੨੦੨੦੨੬੬੦੨੦੦੦੦੯੬੯੬੯੬੦੬੯੬੬੦੦੯੬੦੦੦੦੪੨੯੦੦੪੪੦੬੦੨੪੬੦੬੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੬੪੦੦੦੨੦੩੨੦੨੨੦੦੨੩) ਰ੍ ਰ੍ ) 

ਨ ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਰਾਇਆ-ਰਾਜਾ । ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ--ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ੯. ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ $ 
0 ਕਹਾ ਤੇਂ-ਕਿਥੋਂ ? ਮਹਲਿ-ਸਰੀਰ ਵਿਚ । ਅਫਾਰੋ-ਹੈਕਾਰੀ। ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨ 
0) _ਨਿਮਾਨੋ-ਮਾਣ ਰਹਿਤ। ਬਕਤਾ--ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਬਣਿਆ ਹੈ। 1 
(0 ਖਲੁ-ਮੁਰਖ। ਗ੍ਰਾਹਜੁ-ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ । ਪੁਤਰੀ-ਪੁਤਲੀ। ਕਹਾ ੧੦. ਜਿਵੇਂ ਓਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂ 
(0 ਕਰੈ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੇਖੁ-ਸਾਂਗ। ਸਾਜੁ-ਬਨਾਵਟ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਆਨੈ-ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਆ--ਬਣਾਈਆਂ। _ਤੈਸੇ-ਉਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।੪। 
ਮੂ ਜਿਹੇ ਮਹਲ ਵਿਚ। ਇਹ--ਇਹੋ ਜੀਵ। ਸਾਜੀ-ਰਚੀ। ਕੀਮਤਿ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? $ 
0 ਅਪੁਨੈ ਕਾਜੀ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ । ਉ:੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਜੀਵ ਉਸਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੰ 

ਨ ਲ 00 
ਇਹ ਅਰਥ : ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ 8 
6 & ਜਿ ਰਹ ਹੱ 

੍ ਆ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਉਪਜਦਾ ਨ 9 । 
। ਰੰ ਕਿ ਵਿ ਨ ਸਰੀਰ ਰੁਪੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਨ ੍ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਨਿਡਰ % ਵੇ 3 ਨ 

ਹੋ ਜਾਵਾਂ ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜੀ ਬੁ 
ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। । 

ਨ ਪੀ ਨਿਤ ਵਸਾ ਸਿਧੂਮਾ ਪਭ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਦ ਆਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ 
੦੨6੨੪ 

੮੩ 

ਲਾਂ 
" ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਰ ੨ ਤੂ ਹਰ 
ਰੁ ਦੀ ਵਿ ਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਿਵੇ' ਹੋਇਆ ? ਨੈ 
][ ਉਹ ਤੋ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਤੋਰੇ ਅੰਗਾਸੈਗ _ਪ:੧੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਲਕ 
00 ਵਸਦਾ ਨ ਲੂ ਤੀ 9 ਨਾਲ ਵਸਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਲਖਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰ 

ਹੀ ਡਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਆ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਦਰ ਤੀ ਨ 

ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉ: ੩. ਐ ਭਰਾਵਾ ! ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉਸਦੇ ਕਮਾ ਚੰਗਾ ਲਸੰਜ਼ੀਜਾ ਹੈ ਅਪ ਵਕ ਮੂ 

ਮੂ ਆ ਆ ਅਸ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ 
੧ ਨਉ. 8 ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ', ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪਲ ਬਦੀ ਵਦੀ ਪਰ ਲਉ ਨ ਹੀ 

ਲੀ ਵਿਚ ਤੂੰ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ। ਮਿ 
0 ੪. ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਉੜ੍ਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਰੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੱ', ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ __ ੧. ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ॥ | 
( ਤੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ'।੧ ੨. ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਹੈ 
0 7 ਦੋ ਪ੍ਰਭ । ਇਕ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੂ 'ਚਗਾ ਬੋਲ ਸਬ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਨ 

ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਂ। ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਦੈ ਨ ਆ ਰਾ 
ਬਣਿਆ ਰੋਇਆ ਰੈਂ। ੩. ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ ਹੀ 
(ਹੱ ਪਗ ਜੈ ਸੋ ਸੰ ਚਾਲੈ ਤੇਰੈ 0 (੬. ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਇਕ ਸੋ ਸੈਗਿ ਨ ਤਸੂਆ ॥ 
ਰੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।੨॥ ੪. ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ਸਿਧਾਸੀ 
| ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਏ ਹਨ ? ਫੇਰਿ ਫਿਰਿਓ ਅਰੁ ਕਾਲਿ ਗਰਸੂਆ ॥੧॥ (1 
ਨ ਉੱ: ੭. ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਚਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ੫. ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ੍ 

ਨ ਹੀ ਨਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਰਾਚਿ ਮਾਚਿ ਤਿਨਹੂੰ ਲਉ ਹਸੂਆ ॥ ਨ 
੍ ਵਾਂਝੂੰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ੬ ਛੀਜਤ ਡੋਰਿ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰੈਨੀ ਰੰ 

| ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਂ ਕੀ ਨਿਕਮ ਭੂਆ ॥੨॥ ਹੀ 
(0 ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰ੍ ਲੀ & । ਵਿ ਰ ੭. ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ ਸਰ ਨ __੮.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ _ਖਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ (8 
ਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਸ ਭਾਵ ਸਵਾਂਗ ਪੁਤਲੀ ਹੇ 'ਰਿਓ ਉਕਤੇ ਤਨੁ ਖੀਨਸੂਆ ॥ ਲੀ 
|! ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਤਲੀ-ਜੀਵ ਉਹੋ ਸਵਾਂਗ __ ਦ. ਜਿਉਂ ਮੋਹਿਓ ਉਨਿ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ 

ਰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।੩। ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ ॥੩॥ 
ਦੀ ) 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 
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ਦੁ ਜਗੁ ਐਸਾ ।#ਹ ਗੁਰਰਿ ਦਿਖਾਇਓਂ 
ਤਉ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਤਜਿ ਗਰਬਸੁੂਆ ॥ 

੧੦. ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਤਿ ਬਤਾਇਓ 
ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਜਸੂਆ ॥8॥੬।੧੨੭ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ । ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਰਸੂਆ-- 
ਚਸਕੇ। ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ-ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈਂ। ਰੇ ਬਾਵਰ 
ਗਾਵਰ-ਹੇ ਕਮਲੇ ਗਵਾਰ। ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ-ਹਰੇ ਖੇਤ 
ਵਿਚ। ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। 

6 ਤਸੂਆ-ਤੱਸੂ ਭਰ, ਰਤਾ ਭੀ (ਤੱਸੂ, ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ 
ਹਿੱਸਾ) । ਸਿਧਾਸੀ-ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਂਗਾ। ਫੇਰਿ-ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

੨੭ 

&੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੯੦੦੬੦੬੦੨% 

ਨਉ ਮਹਲਾ ਮਪ ਇਆ 
<<, ੫,੧੦੫ ੫੦੦੦੦ 

ਅਲ ਅਨਾਰ 

ਇਥੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਿ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ 

ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੇਂਗਾ। 

ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਣਾ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । 
੫. ਇਸ ਲਈ ਐ ਝੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ! ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ 

ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਖੇਡ ਕਸੁੰਭੇ 

ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ'। 

੬. ਪਰ, ਐ ਬੌਰਿਆ ! ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਰੱਸੀ 
ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਛਿਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਮਰ 
ਦੀ ਡੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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੧੨੦੨੧ 

ਵਿਚ। ਕਾਲਿ--ਕਾਲ ਨੰ। ਕਸੁੰਭ-ਕਸੁੰਭਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਗ ਹੇ ਕਮਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ੋਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿ 
ਪੇਖਿ-ਵੇਖ ਕੇ। ਲੀਲਾ--ਖੇਡ। ਰਾਚਿ ਮਾਚਿ-ਰਚ-ਮਿਚ ਕੇ, ਪ੍ਰ: ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 
ਮਸਤ ਹੋਂ ਕੇ। ਡੋਰਿ-ਡੋਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ। ਛੀਜਤ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਰੈਨੀ--ਰਾਤ। ਹਸੂਆ--ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਅ ਕੋ-ਜਿੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਵ ਹੀ--ਇਉਂ ਹੀ। ਬਿਰਧਾਨੋ--ਬੁੱਢਾ __ਊਉ: ੭. ਹੇ ਕਮਲਿਆ! ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ- 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤੇ--ਉਕਤਿ, ਦਲੀਲ, ਅਕਲ । ਖੀਨਸੂਆ-- ਕਰਦਾ ਆਖ਼ਰ ਬੁੱਢਾ ਰੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ 
1 ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣੋਂ' ਭੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 
ਮਾਇਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ। ਤੇ-ਤੋਂ । ਰੁਚ-ਪ੍ਰੇਮ। ਚਸੂਆ--ਰਤਾ ਭੀ । ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ ਮੈਂ ਬਢਾਪੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ 

ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰਹਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਜਿ-ਤਜ ਕੇ । ਗਰਬਸੂਆ- ਸਕਦਾ ? ਵੇ 

ਮਾਣ। ਮਾਰਗੁ-ਰਸਤਾ। ਕੋ--ਦਾ। ਸੈਤਿ-ਸੈਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ। ਊ; ੮.ਐ ਪਿਆਰਿਆ! ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 
ਜਸੂਆ--ਜਸ, ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ । ਵਿਚ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ 

ਅਰਥ : ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ । ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਜੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ; 
ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ । ਸਗੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ 

੨. ਹੇ ਬਾਵਰੇ, ਹੇ ਗੁਆਰ ! ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।੩। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਪਟ ਐ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸਤ ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਧੈਧਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ? 
ਹੋਇਆ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਉ: ੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਲ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖ ਰੂਪ ਹੈ, 
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਈਰਖਾ ਛਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਉ: ੩.ਹੇ ਕਮਲਿਆ ! ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਯਾਦ ਰੱਖ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤੱਸੂ ਭਰ ਹੋਈ ? 
(ਰਤਾ ਭਰ) ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ। _ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਸ ਸੈਤ-ਗੁਰੂ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। 
ਉ: ੪. ਹੇ ਕਮਲਿਆ ! ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੀ ਦਾਸਾ-ਭਗਤੀ ਮੈੱ 

ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ੜ੍ਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।੪।੬੧੨੭ 
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ਭਾਫਾਰਥ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ੨. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ! ਤੂੰਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਨੂ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ __ ਹੈਂ ।੧।ਰਹਾਉ। ਨ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨਾਸਵੈਤ ਤੇ ੩. ਹੇ ਪ੍ਭੂ ! ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੂੰਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ'। ਨੈ 

ਦੁਖ ਰੁਪ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ਹੋ। ੍ 

ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੪.ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਡੋਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ 0 
ਰ ਮੈਂ_ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।੧। 

ਗਉਲ੍ਹੀ ਮਰਲਾ ੫॥ ੫. ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ! ਸੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 
੧. ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। । 
੨. ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੬.ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪ੍ਭੂ, ਨ 

੩. ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਹੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 

ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।੨। ਕੂ 
੪. ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ $ 

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ ॥੧॥ ਕੀ ਜਾ ਜਿਹੀ ਦੀ । 
ਨ ਉ: ੭. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਨ 

੫. ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂ 
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨੰ 

੬. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ॥੨॥ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ̀ ਹੀ 
੭. ਭਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਹਕੇਵਲ ੮. ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ $8 

ਹੱ ਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੈਸਾ ਭੀ ਚੁਕਿਆ ਨੂੰ 

ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਹੀ ( 
0 ਜਾਦਾ ਹ।ੜੇ। 0 

੧੧ ਰੀ, ਜਿਦ ਕੀ ਲੀ ਮਾ ੯. ਮੈਂ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੂ 
ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ 

੯. ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੰ 

ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ 

੧੦. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਤਦ ਦਰਾਂ ਿਥ ਜੁਲਮ (ਜਬ 
ਕਗਿ ਮਿਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੀ ਸਗ ਰਿ ਸਿ ਇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਧੇਅ ਰੂਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ।੪੭।੧੨੯ ਹਉ 

ਦਿ ਭਾਵਾਰਥ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨ 

ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਧਿ-ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਸੁਹੇਲੈ-ਸੁਖ ਦੌਣ  ਼ੂਕ੍ਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਨ 
ਵਾਲੋ। ਤੇ-ਤੋਂ', ਪਾਸੋਂ। ਅਗਹ--ਹੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਰੰਗਾ-ਚੌਜ। ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ- ਨ 
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ-ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਜਾਤੇ-ਪਛਾਣਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਭਮ-ਭਟਕਣਾ। ਨਿਹਕੇਵਲ--ਪਰਮ ਸੁਧ । ਚੂਕੋ-ਮੁਕ ਗਿਆ, 6 

ਕੀ ਨ ਉਗ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਲੂ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸਾਰੀ--ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੇ ਨ ਛਾ ਰੰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਕਾ ਦੂਰ ੧. ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥ 0 

ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰੀਆ--ਵਾਰੀ। ਮਿਰੀਆ-ਮਿਲਿਆ। ___ ੨. ਤੇਰੋ ਰੂਪੁ ਸਗਲ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ 

ਸਾ ਤੋ, ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਮਿਰਤ ਭੂਅ ਮੰਡਲ 

ਪਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਆਸਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 

ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ੪. ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ੍ 

ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬ ਮਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥੧॥ 6 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪ ਤੋਂ ਬਰ਼ੈਰ __੫. ਪੰਤਿਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ । 
ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਰ ਸੁਖਦਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥ ਸਰ 

ਆ, << ੨੫੬ ੫=੫੦= 
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ਹਾ 
ਵਾ, ( 

ਸਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ 
ਣਾ ਕਾ ਅਲੀ ਕਲਾ 

੬. ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ 

ਸੈਤ ਤੇਰੇ ਸਿਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥ 

ਪਦ ਅਰਲ : ਤੁਝ-ਬਿਨੁ-ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ। ਰੀਝਾਵੈ-ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੇ। ਤੋਹੀ-ਤੈਨੂੰ । ਸਗਲ--ਸਾਰੀ। 
ਮੋਹੀ-ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕੈ ਓਹੀ--ਇਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ। ਸਿਵ-ਸ਼ਿਵ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ। ਕਰ-ਹੱਥ। ਸਰਬ 
ਮਇਆ-ਹੇ ਸਰਵ ਉਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਦੋਹੀ-ਦੁਹਾਈ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ। ਮਇਆ--ਦਇਆ ! _ਪਤਿਤ- 

ਪਾਵਨ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੀਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਸੀਤਲੋਹੀ-ਸ਼ਾਂਤ, ਠੰਡੇ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਗਾਲ 
ਗਲੋਹੀ--ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ । 

ਪ੍ਰ: 

ਨ 

ਰਥ “ 

ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ 'ਤੇ ਉਸ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ? 

੧. (ਨਹੀਂ ! ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ 

ਨਿਰਮਾਣਤਾ`ਭਰੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਹੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । 

੨.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 
ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

- ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ 
ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, 

ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ, ਭੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਓਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੪. ਹੈ ਠਾਕੁਰ ! ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ! ਐ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਮਿਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।੧। 

. ਹੈਂ ਠਾਕੁਰ ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏਂ 

- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਜੈ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ- 

ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹੋ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ।੨।੮।੧੨੯ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੁ 

ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ 
। ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਤ 
ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਰਸਾਈ 

<< ੧੨4੫੨ ੫੫੫ ੨, 

(੧੮੬) 
(9੨੨੦੬੦੨੦੬੦੬੧੬੦੬੯੬੪੬੦੬6੨੦੨੦੦੯੬੯੨੦੨੯੨੦੬੯੦੦੦੨੦੬੨੦੬੪੨੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬੯੬੦੦੬੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੨੦੨੨੨੦੨੦੨੨੦ ੨੨੦੨੨੦੨੨੦੧੬੭ 

ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੦੭ 

ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ 
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਭੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈ 

ਰਾ ਣਾ ਤਾ ਰਲਾ ਨਾਲਾ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ; ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨ 
ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ 8 
ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ॥ ਹੀ 
੨. ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰ 
੩. ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭੁਮਿਆ ਜੀ 

ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ॥ ਰੰ 
੪. ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਨੂੰ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਹਉ 
੫. ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਹੈ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥ । 
੬. ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਨ 

ਜਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥ 
੭. ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਪਿਆਰੇ ਮਹ 

ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥ ਮਰ 
੮. ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ 0 

ਅਨਾਥਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੩॥ ਨ 
੯. ਜਿਸ ਨੌ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਹ 

ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥ ( 
੧੦. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰਿ ਦੇਹੁ ਸੈਤਨ ਕੀ 0 

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥ । 
ਪਦ ਅਰਥ : ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ-ਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ 

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਥੀਆ-ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ- ॥ 
ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ-ਤੋਂ, `ਨਾਲ। ਦੇਹ--ਸਰੀਰ। _ਭਾਣਾ--ਪਸੰਦ 

ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ-ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਿਰਪਾ- ਹ 
ਨਿਧਿ-ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਨੋ-ਨੂੰ। ਤੁਮਹਿ-ਤੂੰ ਹੀ। ਕੈ ਟੂ 

੯੨ 

ਪਾਛੈ-ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੂਰਿ-ਚਰਨ-ਧੁੜੀ। ਬਾਛੈ-ਮੰਗਦਾ ਹੈ, 0 
ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਨ 

( 
ਅਰਥ : ( 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨ 
ਹੈ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਉਂ ਸਨਿਮਰ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਰਵ ਜੀਵਾਂ ਨ 
“ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨ 

ਜੀ। ਜੰ 
ਦਿਲਾ ਅਲੀ ਅਲ ਲੀ ਗੀ 

ਕਿ ਕਿ ੨ ਰਾ ਰਲਾ ਰਾ ਨਾ ਕਲਾ ਕਾਲਾ 
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(੧੮੭) ਜਾ ਨੀਥ ਸਹਸ ਲ੍੍ਥ 

'ਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ ਗੁਰ 
ਨਿਧਾਂਤਕਾ 

੨੧੨੦੨੬੧੨੧੨% 4੨ 
੨੪੨੦੨੨੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੫੨੦੨੧੨੨੦੨੦੬ 

ਰਾ ੨੨੬ 4੨. ੧੬੯੬ ੧੨੨੧੬ ਹਾਂ ਲਾਂ ਕਲਾ ਇੱ ਆਏ 

8 

੨%੧੨੨੦੨੦੦੨੨੨੧੨੦੨੬ 
ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੋਈ ॥ 

0 

੨੬੯੬੦੨੯੬੬੯੬(ਟ੯੬ 
੫. ਜੰ ਨ ਪਿਆਸਾ 

(0 ਸਰਨ ਹੰਦਾ ਜੋ ਜਲ ਚਰਸ ਪਰੈ ਸੋ ਤਰਿਆ 
। 

ਮ੨੨੨੨੧੨੧੨੦੨= ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਓਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ 
ਉਨ ਕੀ ਸਰਣਿ 

॥ 
ਨ 

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਸ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ', 
੬. ਉ 

ਆਸਾ॥੨ 
(1 

_ ੨.ਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ 
ਰੇ ਸਤਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਜੀਵਾ 

ਨ 

ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਵ 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੀ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ 
। 

| 
ਵਿਚ ਫਸਿਆ 

ਕੈ ਚਰਣਿ ਪਰਉ 
ਹ 

0 
ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। ਜੀਵ ਮਾਇਆ 

ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ $, ਤਾ ਕੈ ਸਗਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥ ਸਾ 

ਮਹ 
ਜਨਮਾ ਵਿ ੨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ 

੮. ਭਗਤਨ ਵਿਰਪਜ੍ਾ ॥੩॥ ਰਤ 

ਜੀ 

ਨ ਚਲਿਆ ਆ ਹੈ। 
/ੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਭੂ 

ਜੋ ਦੀਸੈ 
ਿ 

ਮਹ ਹੁਣ ਤੁਹੀ ਚਕ ਸਨ ਮੱ ਦਰ ਪਾ 
ਦੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ 

। 
ਮੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ! ਹੁਣ ਆਪ ਦਰਸ 
ਲੀ ਵਸੀ ਜੁਗ ਮਹਿ ਘਾ। 

ਰੰ 

। 8. ਹੁਣ ਤੁ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਜੀਉ ! ਹੁ ਨਾ ਭਟਕੇ।% 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਨਵਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਰਾ 

( ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਤ-ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ 
ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ 

॥੪॥੧੦ 
(8 

| 

ਮੁੜ 
੪ 

ਉਹੋ 
= 

ਖਾਟਿਆ 

ਚ 

0 

ਇਹ 

ਡਾੱ 
ਰੰ 

੧੦. ਨਾਮੁ 

੧ 

0 ਤਾਂਕਿ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੈ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਵਿਚ ਦਲ ਸਚਿ 

0 

< 

ਰਾ 

ਦੁ 
ਨ ਤਉ 

॥ 
ਐ ਭਾਈਓ ! ਨੰ ਪਸੈਦ ਆਉਂਦਾ 

ਪਭ ਦੇ 

ਰਗਿ-ਪੇਮ ਰੈਗ ਰ੍ '। ਨਿਹਾਲਾ ਨ 

0] 
ਯੇ. 

ਣੂ ਅਜ ਕਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 4੯ 

(੬ ਰੈਗਿ -ਲ 
ਕੂ ਮੈਂ ਪਵਾ 

| ਨ 

1] 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 

ਹੈ। 
ਪਦਾ ਅਰਥ ਪਰਉ--ਪਰਉਂ', 

ਰੇਣੂ-ਚਰਨ-ਧੂੜ ਨ 

ਆ
 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਨ, ਅਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾ ਹੈ ਦਨ ਦ ਹੀ 

ਰੂ ਹੇ ਪਰ ਜੀ ਤਰਾ ਅਨਾਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਖ਼ੁਸ਼, ਮਨ ਮਨ ਲਵ ਨਿਧਾਨੁ-ਖਜ਼ਾਨਾ। 

(8 ੬. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਰ ਵੱਧ ਵੀ ਐਸਾ ਸੁੱਤਾ ਅਵਧ--ਉਮਰ। ਆ ਸਦ-ਸਦਾ। 
। 

ਹਰ 
ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ, 

ਇ
ਉ
 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਕਟ 
ਅਰਥ : 

ਹ 
-ਸਿਮਰਨ ਹੀ 

੍ ਆਂ (ਆ ਹਿਰ 
ਜੀਉ! ਤੁਹਾਡੇ ਰਗ 

05 
ਪੀ ਹੈ, 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਟੂ? 

ਰੂੰ! ਤੁਂ 

00 
ਹੋਇਆ ਆ 9 ਹੈ 

ਗੁਰਦੇਵ 
ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ 

ਲਿਹਾਰੀ ਮੂ 

ਮਹ ਵਿ 

ਉ: ਜਾਂਦਾ ਰਾਂ। ਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ੍ 

| ੍ ਇਆ | 
ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾ ਰੰ 

॥ 
ਰਾਅ ਲਓ ।੩ 

ੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ 
ਵਾਟ 

ਧਾਰਨ 
-ਰਤਿਆਂ ਦੀ 

ਹਮ 

( ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿਸ ਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦ 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ 

ਰਿ ਵਿਚ $ 

| ਦਾਤ ਉਡ ਨਮ 
ਤੇਰਾ ਪਖ: ਕਿਉਂ ਜੱ 

ਉਇ 

ਰਿ 
ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਉ: ੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਿ ਰਹ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨ 

| ੧ ਰਰ ਰਿ. 
ਰਾਵ ਉਰ ਦੀ ਆਂ ਭਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ। 

0 
ਦਾਸ ਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਦੇ 
ਭਾਵ ਉ 

ਕਰ ਆਖੀ 

ਆਪਣੇਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ 9 40੫ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾ ਨ ਜਾਇ॥ 
੧੬੩) ਹੂੰ 

ਹੈ 
ਉਰ 

ਰੀ 
ਰਤੀ 

= 
ਵਾਲੇ ੨ 

ਮਿਲ 

ਜਨ 
(ਗਾਉੜਾੰ 

ਨ 

ਰੰ ਡੀ ਪ੍ਰਾਪੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ 

ਮਹ 

੍ 
2 

ਹੈਕਿ 

॥ ੧ 

ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾ 

ਤੇ ਜੋ ਪਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ॥ 

ਨ ਦਰਸ 
। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 

ਰਥ ਬਰਨ 
80) ਨੂੰ 

0 ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੀ ਮਜ਼ਲਾਂ ਪ। 
੍ 

ਦਾ 

ਨ ਸਾਕਉ 
੨੬੫ ਨੂੰ 

੨8 

| 

ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਿ 
(ਪੰਨਾ 5 

ਲੇ 

ਦੇ 

੨੩. ਬਲਿਹਾਰੀ । 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਜਠ ਕੀ 
ਹਰਿ ਕੇਨ ॥੩॥ 

0 

(੧. ਹੱਢੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ 

ਓਇ = 
ਪੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

6 

। ੨. ਜਾ ਕੈ 
ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ 

` ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ 

.. 
ਤਾ ਕੀ ॥ 

:` ਕਿਉਂ ਜੀ! ਪਿ 

੨. ਮਹਿਮਾ ਰੈਗਿ ਰਾਤੇ ॥ 
ਜੀ ਚੰਦਾ ਹੈ 

ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰ ਤਿਨਾ ਸੈਗਿ 
ਮਿ 

ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਦਾਤੇ ॥੧॥ 

00 ੪. ਸੂਖ 
ਅਵਰ ਨ ਉਨ ਸਮਸਰਿ ਅ । 

੨6੨੩੨ 
੯੨੬੨ ੮ ੭ਲ੭ ੦੦੧੬੧ 

? ਕ<੮੭ ੨ ਲਾ 

੨੦੦੨੦੦੦੨੦੬ 
2੦੦੫੬੧੬੦੬ 

੨੪੨੨੩ ਦਾ 
ਕ<੧੭੩੨-੭੩੭੭੩੧੯= ਲਾ 
ਮਾ 

੨੨੪੨੧ 6੨੨੯੧੪੨੭੩੭ ੨੬੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੦= 

੦੨੧੨੭੩੭੨% 
੯੩੬ ਆ 

ਦਿਲ ਪ ਦਲਾਂ 

੦੨੦੦੯੦੦੨੦੦੧ 

੮੪ ੨੨੦੨੦੨੨੦ 
੨੨੨੨੬੨੨ ੧ 

2੧੨੦੩0੬ 
੩੯੭੭੩ ਕਲਾਂ 

ਲਾ 
ਚ ਖਾ 

੨੦੨੦੦੦੬੦੨੧੬ 
ਕਲਾ ਗਲ ੬੨੭ << 

੨੧੧੦੦੬੦੨੦੬੨ ੧੬੧੬੦੦੨੬ 
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& ਉ: ੪.ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ __ਕਿਹਾ--ਮਹਾਰਾਜ ! ਜੋਗ-ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ।” ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂ 
ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ _ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਐ ਜੋਗੀ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋ' ਹੀ ਜੋਗ-ਮੱਤ ਧਾਰਨ 8 

ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨਾਲੋਂ 8 
(੍ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।॥ __ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋਗ ਵਰਣਨ ਨ 
6 ੫.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ _ ਕਰਦੇ ਹਨ : 0 
06 < ੭ ੩੩ ੩ ਦਾ 0 

। ਰਿ ਵਿ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਹੀ 
( <. ੨. ਨੰ: ਜਗਾ ਦਾ ਬਧ ੧. ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥ 0 

( ਚ 0 ਹਉ ੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆ ਪੈਂਦਾ __ ਮੈ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

00 ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ੨. ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਿ 
(0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆਂ, ਜਾਣੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ ਨ 
ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਭੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।੨। ੪. ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਦਾ ਕਾਨੀ 
ਨ __ ੭. ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੈਕਾਰਾ 
ਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣ ਤਰ ਜੀਤੀ ਟੀ ॥੧॥ ਹਉ 

ਨੂੰ ਤੀ ਸਰਨ ਕਹਾ ਦਾ ਮਲਿ ੫. ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਮਿਲਿ ਭਏ ਇਕੜ੍ਹਾ ਿ 
ਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉ ਪਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਪਿ 
ਨ ਕੇ ਰਚ ਆ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਏ ॥ ਹਸ 

ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ ਮਨ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀ ਨ 
0 ੮.ਸੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ - ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਿ ਗਿਆਕ ਰੀ ਰੰ 

ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ ॥੨॥ ਜਿ 
ਰੇ 5੬ ਦਾ 0 

1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ।੩। ੭. ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਬਿਭੂਤਾ 0 
ਹੌ ਪ੍ਰ . ਇਇ ਵਰ ਦੂ ( 6 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪੰਥੁ ਏਕੁ ਕਰਿ ਪੇਖਿਆ ॥ ਹਉ 
ਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ, ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ __ ੯. ਸਹਜ ਸਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭਗਤਾ ਮੰ 
0 ਨਹੀਂ ? ਨ: ੨ ਸੰ 

ਜੋ ਠਾਕੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਿਆ ॥੩॥ ਹੈ 
ਨੂੰ ਉ: ੯. (ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਭੀ ਅਸੀਂ) 6 0 ਨ ਆ . ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਧਿਓ 8 
। ਰਾਜ, ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਆਦਿ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ੮ ਵਾ ਨ ਿ 
ਨ ਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਰੀ ਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥ ਹਾ 
ਨ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੀ ਜਗਤ ਨੇ ਰਾਤ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨ 0 ਅਤ 9 ਪੂ ( 

ਸਿ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸਥਿਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ੧੦. ਤੜੁ ਬੀਚਾਰੁ ਡੰਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਹੀ 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ? ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ॥੪॥ 
(0 ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ? ੧੧. ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਹੈ 
( ਉ:੧੦. ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੈ ॥ (0 

ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਨ ਭੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥ (1 
0 ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁ ਵਾ ਨ & 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ __ ਦੋ ਐਂਰਝ: ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ-ਜੋਗ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ, ਮੂੰ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਟਿਆ ਰੈ ਤੇ ਸੈਤ ਜਨ _?ਨਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕ - ਹੀ 
ਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੀ ਖਟਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ _ “ਮਾਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨ 
( ਹਨ।੪।੧੦॥੧੩੧॥ ____ ਦਾ ਜੋਗ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ ਜੀਵ 
ਹੀ ਸਿ ਕੰ ,__ ਤੱਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ-ਤੋਂ'। ਮੋਕਉ-ਮੈਨੂੰ। ਨੂ 
0 __ਝਾਫਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ । ਨਉ ਖੰਡ-ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂ 
0 ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ੧ ੪੩ ਫਿਕੜ ੧੮੨ ਨ ਰਿ 2 9 ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਵਿਆ-ਮੌਜੁਦ, 
(ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ _ ਵਿਆਪਕ। ਨਿਮਖ-ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ਦੀਖਿਆ- £$ 0 ਰੇ ੨0 

ਮਹ ਵਿਚ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। __ ਸਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨੂਰ 
(0 __ਓੰਝਾਨਕਾ : ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ _ਸੈਸਕਾਰ। ਕਾਨੀ-ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ। ਦ੍ਰਿੜਿਓ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੂ 
(ਕੈ ਬਾਗ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ,. ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਅ ਲਿਆ। ਪੰਚ ਚੇਲੇ-ਪੰਜ ਚੇਲੇ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਨੂ 

ਮੀ ਕਿ ੨੦੩੦੦ ਰੱ ੨-੧੭੩੭੭੩੭੨੯੧੭੨੬4੭੨੯੭੭੨੯੧੪੨੬੧੦੨੧੨੯੪੨ 44044-46445 4 4. 5 4 4੨4੩੨ 4੩੧<<< ੯੧6੨੧੭੨੯੧੭੨੧੦੨੭੦੨੯੦੨੭ ਕਲ ਮਾ ਆ ਆ ਆ ਆ ਨਲ ਹਦ ਅਲ ਅਲ ਅਲ 1 ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਮੋ 
ਵੀ ਰਾ, <<, ੫, ੧, ਵਾ, ਕਾ 6੬ ੨੦੯੬੦੬੦੬੦੨੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੦੦੨੦੦੨੬੦੬੦੦੯੨੯੨੨੦੬ 
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ਹਉ ੩ ਵਾ <<. 1 

6 ਚੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ 
ਆ ੨੩ ਜਿ. 

ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਰੈਕਾਰ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਨ 
0 ਹੈ-ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਇਹੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ ।੧। ਮੀ 

; ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਵਾਂਗ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ _ ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? 
0 ਹੈ। ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਸਿ-ਇਕ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ। _ਉ: ੫.ਐ ਜੋਗੀ! ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ 0 
0; ਬੈਰਾਗਨਿ-ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਪੰਜ ਕਰਮ ਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ) ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ੧ 
ਨੂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਨ 
੧੫1 ਰਤ ੫ & << ੨੩ << ਤੀ 

ਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਰਾਇ-ਜਲਾ ਕੇ, ਸਾੜ ਕੇ। ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਹਟ ਮੂੰ 
੫੮ ਮੈ &= 03 ੪੧ (੫ “੫ 1 

ਫੀ ਚਰਾਈ-ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮਲੀ। ਬਿਭੂਤਾ-ਸੁਆਹ। ਪੰਥੁ-ਰਸਤਾ, ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਵਸ । 
0 ਮਤ, ਇਥੇ ਭਾਵ ਜੋਗੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੰਥ ਹਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿੱਚੋ-ਤਾਣ % 

6 ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੂ 
0 ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪੰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੇਖਿਆ--ਵੇਖਿਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੋਂ ਚੇਲੋਂ ਹਨ)। ਨ 
ਹੈ. ੮ , 0 ਸਹਜ ਸੂਖ--ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ। ਭੁਗਤਾ--ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੂਰਮਾ । ੬. ਹੈ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਰਿ ਹੀ 
$`ਸਿੰਗੀ-ਹਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀ ਦਾ ਪਨ ਉੱਚੀ ਉਸ 
ਮਹ ਤੁਰੀ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ-ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਟੁਰਨ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਆ 0 

($ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਵੱਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਉ ੫ 
ਆ ਰੇ 1 ਜੱ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ __ ਸਿ ਈਂ ਜੀ ! ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ (0 
ਪਾ ੩੫ ਨ 

ਜੀ 

੬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਸ-ਮਈ ਸੈਗੀਤਕ ਅਨੁਭਵਤਾ। ਸਰ ੍ ਨੀ . 
40460 ਲੋ ਣਾ । ਤਡ-- ਵੱ ੭.ਐ ਭਾਈ! ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ .ਨ 
& ਤਤੁ-ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ । ਭਾਨੀ-ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਭੇਟੈ- ਕੀ ਕਿ ਨੀ ਦੀ ਮਰ 

ਇੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਉ-ਕਰਉਂ', ਮੈਂ ਕਰਾਂ । ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ-ਉਸ ਰਾ ਛਾ ਵਿ ਰੀ ਰੰ 

0) (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਰੂਪ ਦੀ। ਪਗ-ਧੈਰ। ਚਾਟੈ-ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਰੀ 
0 ਫ ਹੈ। ੬ ੬8 0 
ਤਾ ਹਨ ? ਕੱ 

ਨ. 

8 ਅਰਥਾਂ : ਉ: _ ਐ ਜੋਗੀ ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਪੰਥ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਕੋ 
0 ਜੋਗੀ _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖ ਨ ਨ ਤੁ - :&. ਲੀ -. -ੰ ਪਰ 
ਹੈ ੯੩= ੬੨ ੩ ੨੩ ੨1 

ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ? ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ੧ ਨ ਕੋ ਤੇ, ਕਤ ੜੇ ਟ੍ ੨1 

ਨ! ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਨ 
1 ਜੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਆਇਆ _ ਪ੍ਰ: ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਮੂ 

ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਮਹ 
(4 ੨. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ __ਉ: ੮.ਐ ਜੋਗੀ! ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੋ ਭੁਗਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੂ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਦਿ ਨੂ 

( ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਾਚ ਸਮਝਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਪੂ 
& ਵਾ ਤਾ ਘਰ ਇੰ ਅੰ ਹੱ 

0 ਦਿੱਤੀ ਹੈ)।੧। _ 4 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ-ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ 

੧ ਜੋਗੀ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ? ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ] 
੧; ਉ: ੩. (ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੩। । 
1 ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ : ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ? 0 0 1 
। ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ _ ਉ: ੯. ਐ ਜੋਗੀ ! ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਿਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ 1੧ 

ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਮਝ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਸਣ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਰ 
ਦੁ ਮੱਚ ੨ ਘਰ 54, 

ਨ ਲਿਆ ਹੈ)। ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ' ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਡੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ $ 

ਜੋਗੀ _ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੰਡੀ ਹੈ ? 0 
0 ਦਿੱਸਦੀਆਂ ? ਉ: _ ਐ ਜੋਗੀ! ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਯੂ 
1 4੭ ੬ ਨ &--“ (4 9 0 ਹੈ 

6 ਉ: ੪.ਹੇ ਜੋਗੀ! ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਸਿੰਡੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨ 
0 ੨3 ੨ 
ਨ ਜ 
< 

ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਡੀ ਹੈ। ਨ 
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੨੨੦੨੪ ਹਨ 

੧੨੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੧੨੬ 

ਨੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੧੯੦) ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫--ਪੰਨਾ ੨੦£ 
ਦੀ ਲੀ 

ਪ੍ਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ੬. ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ 

ਸੇ ਨ ਲੀ ਬਲੀ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਹਰਿ ਰੈਗਾ ॥੨॥ 
:੧੦.( ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹਥ 2. ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ 

ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ) ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਤਿ- 

ਅਸਤਿ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਫਨ' ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ॥ = 
ਵੀਚਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਾ ਕਉ ਦੇਵੈ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥ 
ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਅਰਥ : ਅਨੂਪ-(ਅਨ-ਊਪ) ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਰੋਇਆ ? ਨਹੀਂ, ਬੇ-ਮਿਸਾਲ। ਧਿਆਇਲੇ--ਧਿਆ ਲਵੋ, ਸਿਮਰੋ। ਮੀਤਾ-- 

ਉ: _ ਐ ਜੋਗੀ! ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਉਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਜਾ ਕਉ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਿ- 
ਭਾਅ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੰਧਕਾਰੁ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਤਿਹ ਤਨ 
ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।੪। ਤੇ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋ'। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। 
ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕ _ਦੀਪਕੁ-ਦੀਵਾ। ਬਿਸ੍ਹਾਸਾ-ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਹਚਾ। ਤਾਰੀਲੇ--ਤਾਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ? __ਲਿਆ। ਭਵਜਲੁ--ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ। ਤਾਰੂ-ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਰੇ 

ਉ:੧੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ _ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਅਥਾਹ । ਬਿਖੜਾ-- 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਔਖਾ, ਟੇਢਾ, ਦੁਸ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕਠਨ ਹੋਵੇ । ਬੋਹਿਥ- 
ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ _ਜਹਾਜ਼। ਹਰਿ _ਰੰਗਾ--ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ _ ਭਗਤੀ--ਭਗਤੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਅਘਾਏ-ਰੱਜ ਗਏ। ਹੁਕਮੁ 
ਮਾਇਆਵਕੀ ਬੈਧਨ ਕਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਏ-ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾ ਹੈ। 

੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਤੇ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੀ (੫ 00 ਨੀ 
ਪੈਰ ਵੀ ਚੱਟਾਂ, ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਰਹਾਂ। ਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ੨ 1 
ਰਣ ਰਾ ਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 
ਹੋਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ।੫੧੧।੧੩੨। ਉ; ੫. ਹੋ. ਡਰਾਵ। ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਲੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਭਾਵਾਰਲਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ (ਸੁੰਦਰ) ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਦੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਮਾਰਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੁਜਾ ਹੈ ਹੀ 
'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਵਿਰਤਕ ਹਠ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ 
ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। 
ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ _ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਉ: ਕਿ ਗੀ 
5 ਰ੍ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਤਹਕਰਨ ਹਉ 

ਐਸ ਹਾਲ ਜਾਤ (ਹਮ ਹਜਡ ਦੇ ਰੋਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 
ਸਗਲ ਧਿਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।%ਰਹਾਉ। 

੨. ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
ਤਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉ: ੩.ਹਾਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਨਾਮ ਇਕ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

੩. ਅੰਧਕਾਰੁ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਜੀਤਾ ਵਿ ਨੀ ਰੀਤ ਵਿਵਾਦ ਪੀ 
ਦੂਰ ਹੋ | 

ਟੇ (੬੬0 ਤਨ ੪.ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ! ਇਹ ਇਕ ਨਾਮ ਐਸੀ ਕਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ 
ਰੀ ਬਿਸ੍ਹਾਸ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

੫. ਤਾਰੀਲੇ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕੱਟ ! 
ਬੋਹਿਥ ਸਾਧੂ ਸੈਗਾ ॥ ਦਿੱਤੀ।੧। 

੧੨੧੨੦੦੦੨੬੯੨੦੦੦੨੦ਟ6੨੦੨੦੨੯੦੧੦੦੨੦੬੯੮੦੨੦੦੯੨੯ਣ੯੦੦੦6੬੦ਵ(੬੯੬੯੬੦=੯੬੦੨੬੯੬੦੬੪੬6੨੦੨੯੬੦੦੦੦੬੬੦੬੯੦੯੦੦੬੦੬੯੦੯੬੦੨੯੦੦੦੦੬੯੪੦੯੨੦੩% 
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੨੩ 00) 

ਸਿ ਪ. ਹੈ ਭਾਈ ! ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂ ੮ .ਜਾ ਝੈ-ਚੀਜੀ ਪਟ ਪਡ ਹੋਆ ਨੀ 
ਪੀ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥੩॥ ਸੀ 

ਹਉ 4 ਨਵ ਨ ਰਮ ਉੱਚੇ ਹੀ ਨ (ਰੀਓ! ਮਰ (60 (ਉਆ ਗੀ ਦੂ ਜਖਟਾਤ ਅਧੋਰੀ 0 
ਲਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ' ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਆ ੬ [ (4 
ਿ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭੇ _ ੧੦. ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ 
0 ਆਸਾਂ ਪਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।% ਉਨ ਸੈਤਨ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੈਗੋਰੀ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥ _ ਨ 

ਣ ਹੀ 2. ੫ 00 

&__ ੭-ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾ ਅਰਥ: ਮਇਆ--ਕਿਰਪਾ। ਕੂਪ-ਖੂਹ। ਉਕਤਿ- ਨੂੰ 
ਹੱ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਮਲ ਗਲ ਮਲਿ ਦਲੀਲ, ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ । ਮੋਰੀ-ਮੇਰੀ। ਅਨ-ਕੋਈ ਦੁਸਰਾ। ਨ 

। ਸਿ ) ਰੰ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਗਤਿ-ਹਾਲਤ। ਮਿਤਿ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਾਪ। ਮਥੋਰੀ-ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਨੂੰ 
ਮਹ ੮ ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ _ ਜਗਾ ਜੋੜੀ ਰਈ। ਪਿਉ-ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ। _ਨਿਗਾਹ-ਓਹ ਨੂਹ 
। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹੋ ਨਜ਼ਰ। ਭੇਦੁ-ਫ਼ਰਕ। ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
0 __. ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਆ ੭ ਏਂ ( ਰਿ ਰਿ 2 "'= "ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੋਰੀ-ਪ੍ਰਾਣਾਂ ੬ 
1 ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਬੈਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਚਕੋਰੀ-ਚਕੋਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਮੰ 
ਹਉ ਹੈ।੩1੧੨॥੧੩੩॥ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ-ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ। ਮਹਿ-ਮਹਿ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 
1 ਨ ਅ _% ਨ । ] 

ਮੀ _ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਉਪਮਾਵਾਂ __ਵਿਚ। ਰਸਨ-ਜੀਭ, ਜ਼ਬਾਨ। ਰਮੋਈ-ਰਮਣ ਵਾਲਾ। ਅਧੋਰੀ-- ਨੂੰ 
(0 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ : ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੈਗਿ ਸੰਗੋਰੀ-ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ 
ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪਮਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਦੀਪਕ ਨਾਲ। _ ਰਰਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਗੀ। ਮਿ 
ਹੀ ਤੀਜੀ ਕਾਤੀ ਨਾਲ। ਚੌਥੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ॥ 
ਕਰਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਨਾਲ। ਛੇਵੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੰਤ 4045 । 
ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, _ ਪੰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 
ਹਹ ਸਰਬ ਉਪਮਾ ਜੋਗ, ਸਰਵ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਹਉ 
(੧ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਭਾਵ ਵਿਚ _ਉਂ: ੧.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ-ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ( 
($ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪਿਆ ਨੂੰ 
ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਨੂ 
0 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ । । 
ਰਤ 

ਨ ਆ &<= ਅਘ ਇੰ ਕਤ 4. 1 ਦੇ ਹੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? 
(4 ੧. ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮੋਰੇ ਉ: ੨.ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ, ਜੀ! ਮੈ' ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ 
ਉ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਨ 
ਮਹ ਰ੍ ਭ ਤੋ ਆ ਆ ੧ 
1 (ਮਿ ਲਓ। (ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਯੁਗਤੀ ਦੀ ਨ ਹੈ 
ਲੂੰ ੧ ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ ।ਐਰਹਾਉ। __ ਨਰ 

ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੩. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਆਪ ਨੂੰ 
0; _੩. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੂੰ 
| __ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨੂੰ 
0 _੪. ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ। 0 
&% ਦਾ &ੀ. ਹੇ ਤੂ ਵਿ, ਤੱ ਨ 0! ___ ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥੧॥ ਦਿ ਤਿਹ ਜਿਹਾ 20 ਬੀ ਵਸਾ ਕਲਾ 

| & 0 ੫. ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਸੈਗਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਕਦ ਫਸੀ ਮਜਪ-ੀ ਲਾਲ (ਲਾ ਸਲਆ ਦੀ 
ਨ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਰ ਰੰਗਿ ਜੋਰੀ॥ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਓਰ ( ਚਾਰੈ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧। ਹੀ 
੬. ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮੁ ਤੇ ਦਿ ੫.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈ 

| __ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਓਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ॥੨॥ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇ' ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਆਪੋ ਵਿਚ $ 
ਨੂ[ੰ _੭. ਰਾਮ ਸੈਤ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ; 
& ___ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 
ਹੈ ਨ ਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਿ )- 
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ਕੀ ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
6 ਉ: ੬. ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਪਿਿਉ-ਪਿ੍ਉ ਵਾਂਗ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 

ਚੰਦ ਵਲ ਚਕੋਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।੨। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸੇਵਕ 

ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ? 

. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 

ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 

ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੩। 
ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ 
ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਪਾਰ ਸਮਰਥਾ 

ਵਾਲੇ, ਅਤਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ 

ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਈ ਰੱਖੋ, 
(ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰਵਾਂ)।8।੧੩।੧੩੪। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 

ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਤੁਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੈਤਹੁ ॥ 
੨. ਨਿਬਾਹਿ ਲੇਹੁ ਮੋ ਕਉ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ 

ਓੜਿ ਪਹੁਚਾਵਹੁ ਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੩. ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾ ਹੀ ਜਾਨਿਆ 

ਤੁਮ ਪੁਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ 
੪. ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਿ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉ 

ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ 
੫. ਤਰਣ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਥ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ 

ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਅਪੁਨੀ ਭਾਤੇ ॥ 
੬. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਸੈਗੇ 

ਤੇ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥ 

ੱ 
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੮. ਐਸਾ ਨਿਧਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮੋ ਕਉ 
ਹਰਿ ਜਨ ਚਲੈ ਹਮਾਰੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ 

੯. ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕਉ ਗੁਨੁ ਕੀਜੈ 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਾਪੇ ॥ 
੧੦. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭੇਟੇ 

ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧ੍ਰਾਪੇ ॥੪॥੧੪॥੧੩੫॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਓੜਿ-ਤੋੜ ਤੱਕ । ਮਰਮੁ-ਭੇਤ, ਦਿਲ ਦੀ 

ਗੱਲ। ਤੁਮਾ ਹੀ-ਤੂੰ ਹੀ, ਤੁਮ ਹੀ। ਗਾਤੇ-ਗਤਿ, ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ। ਭਾਤੇ-ਭਾਤਿ, ਕਿਸਮ, ਢੰਗ। ਤੇ ਤੇ- 

ਓਹੀ `ਓਹੀ। ਪਰਾਤੇ-ਪੈ ਗਏ। ਈਤ ਊਤ-ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ। 

ਨਿਧਾਨੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਜਾਪੇ--ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਧ੍ਰਾਪੇ-ਰੱਜ ਗਏ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ, ਕੀ ਯਤਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਉ' ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰੋਂ : ਹੈ ਸੈਤ ਜੀ (ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ)! ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਵਿਚ ਰਚ 

ਰਹੇ ਹੋ। 
੨. ਹੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕਰਤਾ, ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਭੀ । 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਬਾਹ ਲਓ, 
ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ 
ਪੁਚਾ ਦਿਓ ।ਐਰਹਾਉ। 

੩. ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਧਾਤਾ ਹੋ। 

੪. ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ 
ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ।੧। 

੫. ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

੬. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿਸ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। - 

੭. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਦੋਹੀਂ 
ਥਾਈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। 

੮.ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ)! ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਧਨ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ' ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਚੱਲੇ ।੩। 

੯. ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- 

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੇਰਾ 
ਸਣ ਬਹ ਮਗਰ ਦੀ ਲਨ ਜਦ ਹੀ ਗਦਾ ਨਲ) 

<<, ੨5 ੨ 
ਕਲ. ਪਿ (ਕਲ 
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(6 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ___ ੨. ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਦ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨ 
ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਸੈਤ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ।ਐਰਹਾਉ। ਨ 

। ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਠੰਡੇ ੩. ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਹੈ 
(0 ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ।੪।੧੪।੧੩੫। ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 

0; ___ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੂ 
0 ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਨੈ 
6 ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਰੂਪ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਹ ਵਿਖਾ ਨੈ 
[ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੧ ਹ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੫. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ 0 

6 ੧. ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਆਇਆ, ਮੂ 
0 >੨. ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ &; 

ਹੈ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਜਿ ਦੂ ੩ ( 

! _ ੩. ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓਂ ਦਾਸਰੋ ਸੈਤਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥ (੬ ॥ ਨ ਨ ਰਾ ਰ੍ ੬. ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ੧ 
0 _ ੪. ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਸੈਂ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰ 
0 ਮੈਂ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ॥੧॥ ਹੁਣ ਸੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਨੰ 
& ੫. ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।੨। 
ਹੱ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ॥ ੭. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਨੂੰ 
0 _ ੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਓ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਨਾਲ ਰੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੂੰ 

$ ___ ਅਨਭੈ ਠਹਰਾਇਓ ॥੨॥ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। _____ _ 8 
।( ੭. ਮਾਨਿ ਆਗਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ੮. ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨ 
0; _ _ਦੂਖਹ ਠਾਉ ਗਵਾਇਓ ॥ ਹਿਰ ਹੀ 
ਰੱ ੬. ਜਉ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ |ਤੇ। 16 

ਕਿਉ' ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ? $ 

(0 ਸਭੁ ਘੜੀ ਮਿ : ੯. ਬਸ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਉਂ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਨੈ 

੯. ਨਾਂ ਕਿਛੁ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛੁ ਜਾਵਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨ 
0 “ਤੂ 

੨ ਅਜ ਕਿ 

ਮਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੋ ਇਕ 8 
ਮਹ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੀ 

੍ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥੪॥੧੫॥੧੩੬॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ-ਪਾਲਕ 

ਪਲ ਅਰਥ: ਸਹਜਿ-ਸਹਿਜ ਵਿਚ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਹਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੂ 
0 ਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਵ-- ਭੀ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ 8 
ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਤੂਪ ਪਰਭੂ ਜੋਵਰੀ-ਰੱ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਹੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (0 

(; ਥੀਓ-ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਗੁਰਹਿ--ਗੁਰੂ ਨੇ । ਮਾਨਿ-ਮੰਨ ਕੇਂ । ਦੂਖਹ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੂ 
(0 ਠਾਉ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਾਵਤ-ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 0 

(ਹ ਖੈਲੁ-ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹਰਿ ਨਾਇਓ-ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਮੱ 

ਮਹ ਅਰਥ : ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲ ਸਿਰੇ 
ਹਉ ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋ ਆਉਂਦਾ 
ਜਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ? ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 

0 ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ _ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲ $ 

0 ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਪਦ _ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂ 
ਰੱ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹ 
। ੧੦੦੧੦੦੬੦੩੯੬੦੬੦੦੦ਣ੦੬੯=ਨ ੧੨੦੦੧੫੬੦੦੦੦੦੬੦੬੯੬੦ਣ੦ਣ੯ਣ੯੬੯੬੯ਵ(ਣ(ਣ0ਣ ੧੬੨੧੬੦੨੦੨6੦੧੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦ਟ੦੬੦ ੧੬੦੬੦ ੨੦੩੧ 
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੧੦੦੬ 

੧੨੦੦੦੬੯੦੦੦੦੦੦੨ 
੨੬ ਦਾ 0 

27੧੨੧ 

ਕਿਆ ਸਿ (੧੯੪) ਗਾਓਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾਂ ੨੦੬ 
(੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੯੨੦੦੦੨੦੬੬੦=੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੨੯੬੯੨੯੬੯੬੦੦੦੯ਟ੪੬੯੨੦੨੬੦੬੯੬੬੯੬੪੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੬੦੦੯੨੦੬੦੨੦ਟ੯੪੨੦੦੯੪੨੦੨੯੨੦੨੦੨੨੦੨੧ ਰੰ 

ਧਉਲ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਮਨਾ! ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰ 
ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 0 ੧. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ 1 

ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਖੀ 0੧ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ॥ ਹਾ ਹਾ ਨਾ ਲੁ ( 
੩ ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ 0 

ਹੂ ਰਾ ਜਜੈ ਰੇ ਉ: ੩.ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਮੂ 
ਇਤ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਨੂੰ; 

੩. ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋਂ। ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਨੰ 
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ( 

੪. ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ. ਹੈ, ਮੈ 
ਸੁਖਿ ਦੁਖਿ ਓਹੀ ਧਿਆਈਐ ਰੇ ॥੧॥ ਲਗ ਪ ਸ-ਬ ਲਿਦ ਬ 

੫. ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ।੧ ਐਂ 
ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਰੇ॥ ਨ 

੬. ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਹੀ 
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੈ ਰੇ ॥੨॥ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਰ 

੭. ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੂ 
ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਰੇ ॥ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । 

੮. ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਕਰਤੇ ੬. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਆਜਜ਼ਾਂ ਨੂ 

ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਰਤਨਾਗਰੁ ਰੇ ॥੩॥ ਅਰ 
ਜਾਚਿਕੁ ੨ ਸੁਆਮੀ ਚਾਹ ਵਡਿਆਈ 1੨ ਨ 

੯ 96 2. ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਉ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਨ 
9 ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਨੂ 

੧੦. ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਰਰੇ ਹੈ 
ਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੧੩੭॥ ੮. ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਨ 

ਕੇ ਤਾ 00 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ=ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬ੍ਹਮ। ਪੂਰਨ- ਰਾ ਨ ਰ੍ ਰਾ ਰੰ 
ਵਿਆਪਕ । ਪਰਮੇਸੁਰ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ । ਗਹੀਜੈ-ਫੜਨੀ 0 0 ਹੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲ--ਭਲਾ, ਚੰਗਾ। ਮਾਨਹੁ-ਮੰਨੋ। ਪਤਿਤ-- ਦਿਰ ਲੀ ਆਲ ਲਗੀ” 0 
ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ। ਕਰਤੇ--ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ । ਕਿ ਦੀ ਦਰ ਕਿਰ ਇੰ ਜਰੀ ਸਦਾ 

&_ਬਾਰ-ਚਿਰ, ਦੇਰੀ। ਭੌਜਨ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਵਾਜੈ-- ਘੂਰ ਦੀ ਦਲ ਨਕ ਨਿਤ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਭਾਈ ! ਓਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤਨ ਨੰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੋਟਿ-ਘਾਟ, ਕਮੀਂ। ਰਤਨਾਗਰੁ-ਰਤਨਾਂ ਦੀ = ਕੋ ਨ < ( 
ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ( 

ਖਾਣ, ਭਾਵ ਸਭ ਵਿਭੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਸੋਮਾ। ੫, ਗੂਰੂ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਮੈ 
ਜਾ ਤੇ-ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ'। ਬ੍ਰਿਥਾ-ਖ਼ਾਲੀ, ਨਿਰਾਸ਼। ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨੰ 

ਆਰਥਾ : ਕੋਈ ਭੀ (ਮੰਗਤਾ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।੪।੧੬।੧੩੭% ਮਹ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨ੍ਰ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ _ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨੂੰ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ _ਤਿਆਗੋ, ਉਸ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਧਦੇ ਰਹੋਂ। ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ? __ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਨੂ 
ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂ 

ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ _ਹੀ ਮੰਗੋ। ਸਿ 
੫ ਇਆ ੧ ਰੀ 8) ੧੨੧੨੨੦੦੨੦੨੬੯੬੨੦੦੦੨੦੧੬੨੬੦੬੯੬੦੦੦੨੯੬੯੯੬੦੬੬੯੨੬੯੦੦੨੨੦੦੨੬੬੦੨੦੪੬੨੦੨੬੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੬੯੨੬੯੬੨੦੨੬੬੯ 
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ਨ ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
( _ ੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ॥ 
0 ੨. ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

$ ___ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੇ ॥ 
0 ੪. ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਹਰਿ ਸਰਣੀ 
0 ਜਲਤੀ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥੧॥ 
0 ੫. ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਨਰਕ ਤੇ ਰਾਖੈ 
ਹੀ ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥ 
 _ ੬. ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਤ ਮਨ ਮਹਿ 

ਹੂੰ __ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਦਾਰੇ ॥੨॥ 

& __ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
੮. ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ 
(( ___ ਜੂਏ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥੩॥ 
|| ੯. ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਮਨੁ ਲੀਨੋ 
% ___ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 
੧੦. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ 
($ ___ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੩੮॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਘਟਾ-ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾ 
ਹਉ ਕਸਟ=-ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਵਿਪਤਾ। ਗਰਭ-ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ। 
6 ਆਰਾਧਤ--ਸਿਮਰਦਿਆਂ। ਤ੍ਾਸ-ਡਰ। ਬਿਦਾਰੇ-ਦੂਰ ਕਰਦਾ 

ਹੀ ਹੈ, ਪਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਏ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ-ਜੂਏ ਵਿਚ ਜਨਮ 
0 ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਲੀਨੋ-ਲੀਨ ਹੈ, 
ਵਨ 

0 ਗ਼ਰਕ ਹੈ। ਦਾਤਾਰੇ-ਹੇ ਦਾਤੇ । 

%#ਰਾਥਂ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 

2 ਸਰ 

੨੨ ਕਾ --ਹਕ 

ਕਉ 

੍ ਨੀਯਤ ਹੈ ? 

6 ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਾ 
ਪਿ ਭੁਲਾਓ । 0 = ਸਾ ਵਾ ੍ 

ਰੈ ੨. ਉਹ ਹਰੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
1 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।% 
ਨ ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ- 
ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੪. ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

0 
੯੨੦੬੬ ੨੧੬੦੨੬੦੨੬੯੦੬੯੨੬੯੬੦੨੦੦੨੦੦੬੦੬੯੬੦੦੦੦੦੦੬੦੨ 

੨੨੪ 
੭੦“ “੭੩੮੩੨ -੭ ਪਲ ਕਲ 

ਗਾਉਣਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧੦ 
ਦਿਲੀ 

5 ੭੭੮੮੩-੭੦੮੭੩ ਲਾ 2 ਗਾ ੯ % ਅਲ ਕਲ ਕਲ. ੨੦੨੦੨੦੨੦੦੬੦੨੦੨੦੦੨੦੦% 

ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਲੋਂ' ਠੰਡੇ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਨ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪ ਨਰਕ 
ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 

ਤੋਂ ਭੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। 
ਰਿ 

ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ 
ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੨। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 

ਰੈ ? 
ਉ: ੭.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਰਵ ਥਾਂ 

ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ' ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। 

੮.ਹੈ ਭਾਈ ! ਜੋ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾਂਗ 
ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। (ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ 

ਨੂੰ ਬੇ-ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ)।੩। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਬਚਣ 
ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ? 

: ੯. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ) ਹੇ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਦੇ 
ਦਾਤੇ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਵਿਚ ਲੀਨ 

`ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ--ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਕਿਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੪।੧੧੩੮। 

ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 
ਹਰੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ 
ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚ੍ਰ੍ਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

. ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ॥ 

. ਜੀਤਿ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ 
ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਜਪਿ ਇਕ ਖਿਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

. ਸੁਤ ਸੈਪਤਿ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ॥ 

੪. ਛੋਡਿ ਗਏ ਬਹੁ ਲੋਗ ਭੋਗ ॥੧॥ 
੫. ਹੈਵਰ ਰੈਵਰ ਰਾਜ ਰੈਗ ॥ 

੮ <<. << ਦੇ 
ਤਕ ਤਕ ਹਕ ੭ ਤਲ ਤਕ ਤਕ: ੨੭੩੨ - ਤਕ <<? << ੭ << ਸਕ <<” “7 5" ਹਲ << ੩= "ਤਕ; “੩ >੮ 3 ਤਕ 5- ਸਕ << ਤਕ “7 ਵਾਣ ਮਾਣ 

੩੬੨੦੦੨੬% 
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੧੬੦੬੬ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜਾ (੧੯੬) ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧੦ 
੧੦੦੧੦੨੧੦੧੧੦੨੧੩੧੬੨੧੧੬੨੨੧੭੨੧੦੨੦੪੨੭੨੨੭੩੨੭੩੨੧੩੭੪੦੨੧੦੨੪੩੦੨ ੧੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੬੦ਟ੦ਣ੦੦੦੦੦੬6ਟ੦੬੦੬੦੬6੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦ ਪਰ (੨੬੯੨੯੨੬੧੨੦੬੪੨੪੨੪੬੯੨੦੨੨੬੬੦੬੯੬੪੬੦੬੧੨੬੬੦੬੦੬੬੪੬੬੬੨੨੨੯੬ ਟੇ ਤੋ ਆ ਹੈ 

ਮੀ ਤਿਆਗਿ ਚਲਿਓ ॥੨॥ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੇਸ਼ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਨ 
| ਬੰ: (5 5 ਹੈ ਮੂਕ ਨੰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸੁਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਭੋਗ ਮੈ 0; _੭. ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਦੇਹ ਫੂਲਿਆ ॥ ਦਰ ਰੀ ੧ ੪ [4 

ਛਡਣ = “ਰਮਸ਼ਰ 1 - ਵੋ, 0 ਤਨ ਕਹੀ ਹੀਨ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ 
ਹੀ ੯. ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਜਾਨੈ ਦੂਰਿ ਹੈ ॥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ੧ 

ਸੰ ਸੰ 0 (! ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩੯॥ ਫਿਰਨ ਰੁਪ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੰ ਨ ੬ ਲੀ ਨ ਨ ਇੱ <। 6 ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ । ਜੀਤਿ-ਜਿੱਤ ਲੈ। ਅਮੋਲਕੁ-- ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
| ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। ਸੰਪਤਿ-- ੫. ਮਨ ਧਰ ਤਰਥੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੌ॥ । 
ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਦੌਲਤ। ਬਨਿਤਾ--ਇਸਤ੍ਰੀ। ਆ ਕਿ ਸਾਤ 
੍ ਪਿਆਰ, ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ। ਹੈਵਰ-ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ > ਗਾਰ ਲਹਰਿ ਅ ਨ 
ਉ ਗੈਵਰ-- -ਅਤਰ। ਮੂੜ ਆ ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮਨੌ ॥੧॥ ਰਹਾਉ । [ ਮਗਨ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ। ਚੋਆ--ਅਤਰ ਰੰ 
0 ਮੂਰਖ । ਦੇਹ-ਸਰੀਰ । ਫੂਲਿਆ-ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਖ਼ੁਸ਼ __ ੩. ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਅੰਧਿਆਰੀਆ॥ ਮੰ ਫੜ 

੍ ॥ | ਹੋਇਆ। ਧਰ ਸੰਗਿ-ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ੪. ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਰੀਆ ॥੧॥ । 
ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿ-ਮੋਹ ਵਿਚ । ਹਦੂਰਿ-ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਅੰਗ- ੫. ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਪਸਰੀ ਅਤਿ ਘਨੀ ॥ ੍ ਰੁ ਰੰ 

ਹੂੰ ਮੰਗ। ੬. ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀ ॥੨॥ [ 
। ਨਲ ਨ ੭. ਮਤਵਾਰੋ ਮਾਇਆ ਸੋਇਆ ॥ 1 0 ਿ ਨ 

[ਪ੍ਰ _ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ __ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਭੁਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥੩॥ ਜਿ ਕੇ ? 
੫ ਹੈ ਰਿ ੯. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ ॥ (6 

) < ਹਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ - %੧੮ 

ਨ ਸਿ ਰੱ ਿ ੧੦. ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੪੦॥ ਹੀ ( ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁ ਹਰ 
ਹੀ ੨. ਸੋ, ਤੂੰ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। ਧਰ-ਆਸਰਾ। ਤਰਬੇ--ਤਰਨ | 
ਨ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਨੋ-ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸੈਸਾ-ਵਹਿਮ, ਫ਼ਿਕਰ । ਬੋਹਿਥੁ- 
। ਲੈ ।੧।ਰਹਾਉ। ਜਹਾਜ਼ । ਪਾਰ ਗਰਾਮਨੋ-ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂ (1 ਮੰ ਨ ਨ 
ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾ ਜੀਉ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਆ'ਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲ ਜੀ ਸਗਲ ਕਹੀ ਿਗੀਰੀਆ-ਜਰ ਚੀ 
। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ? ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਦੀਪਕ--ਦੀਵਾ। ਉਜਿਆਰੀਆ--ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ 8 
0 ਉ:੩-੪. ਐ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲ, ਪੱਤਰ, ਦੋਲਤ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਪਸਰੀ- ਹੀ 

ਤੇ ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ ਭੋਂਗ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੋਗਦੇ-ਭੋਗਦੇ, ਸਭ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ। ਘਨੀ-ਸੈਘਣੀ। ਉਬਰੇ--ਬਚ ਗਏ । ਹਰਿ ਗੁਨੀ-- ਮੂ 
ਮੰ ਕੁਝ ਏਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਵਾਰੋ--ਮਤਵਾਲਾ, ਮਸਤ, ਨਸ਼ੱਈ, 
ਮਹ ਵਲ ਸ਼ੁਦਾਈ । ਭੇਟਤ--ਮਿਲਦਿਆਂ। ਖੋਇਆ-ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟਿ 0 
0 _੫-੬. ਐ ਮੂਰਖ ! ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੋ ਰਾਜਸੀ ਅਨੰਦ, ਨੀ ਰੰ 
ਹ ਜੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ 
ਮੰ ੨੩੨ 

“#ਰਥ ਇ ਲੋ (0 

੍ ਪਨ ਤੇ ਚੰ ॥ ਸਸਾਰ- ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨ ੭. ਹੈ ਕਮਲਿਆ ! ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ _ ਪੈ: ਭਾਈ ਸੀ [ਸਜ ਵਨਾਲਰ ਤੀ ਨੂ ਮਹ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ! ਰਾ 
। ਸਮਾਉਂਦਾ। ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈ ! ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਦਿਲ 

੨ ੧ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨ੍ ੱਖ ! ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 0 0 ੮. ਆਣ ਰਵੀ ਅਉ 

ਨ ਰਜ ਨ ਸਾ ਸੀ ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 1 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਸਹੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ੨.ਹੇ ਮਨਾ ੍ 
0 ਕੱ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ] 
ਰੰ ਰ ੱਖ ਮੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁੰ ਤੋਂ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਉ: ੯. ਇਹ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਰਸ ੬ 0 
0 ਮੋਹਿਆ ਹੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ।ਐਰਹਾਉ। _ ਨੂ 0 ਵਿਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਕ ਰਾ ੩1 
( ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ- ੩.ਐ ਪਾ 6 ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਰ 

| ਕੰ ਵਲ ੨੯੬੯੨੦੨੫੬੦੨੬੦੬੦੦੦੦੨੬੯੬੯੬੬੦੬੦੪੬੧੬੦੦੦੦੬੧੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦=੬ ਵੀ (੨੦੨੦੨੬੯੬੯੬੦੬੬੦੨੦੦੬੦੬੦੬੯੦੪੬੦੬੦੨੦੦੨੦੯੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੨੦੨੦੨੦੨੨੪੨੨# ਟ5੭੨੦੧੨੭੨੧੨੦੨ ਣਾ 



੨ ੨੩ 
੧੦੦੧੦ ੧੨੦ ੧੨੧੮੦੧੨੦੧੦੧੨੮੨੦੧==੧- 

ਉ: 

#ੰਹਾਂਤਕਾ ਸਠੀਕ ਗੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿਝ ਜੀ (੧੯੭) 
੨੬੬੦੦੨੦੬੬੨੬੯੨੯੬੦੨੦੬੯੬੦੦੦੨੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੦੦੦੬੦੬੬੦੦੬੬੨੦੦ 

੍ ੪. ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਦਾ 
ਹੀ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ।੧॥ 

੫.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ 
0 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

੬. ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ) 
ਰੰ ਬਚ ਗਏ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 
੯ 

ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗ 
ਿ ਮਾਇਆ ਡਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।) 
0 ੭. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦੀ 
1 ਗਾੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਨ ੮. ਪਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ 

ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਹੀ . ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਇਕ 
ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
6 ਨ 
ਵਟ ੧ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।੪੨।੧੪੦। 
<< ਟੇ 
ਜੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
6 _ ੧. ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ 
$; _ ੨. ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁਰਹਿ ਟੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 ਤੇ. ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
0 ੪. ਗੁਰਿ ਚਾਕਰ ਲੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 

6 ੫. ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀਆ ॥ 
ਹੀ ੬. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਲੁ ਸਾਧਿਆ ॥੨॥ 
(0 ੭. ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ ਮਿਲਿ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ 
0 ੮. ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥੩॥ 
0 ੯. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥ 
(੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥ 
੍ ਪਦ ਅਰਥ “ ਦੀਬਾਨੁ"--ਆਸਰਾ, ਹਾਕਮ । ਥਾਰੀ-ਤੇਰੀ। 

(6 ਗੁਰਹਿ-ਗੁਰੂ `ਦੀ। ਟੇਕ-ਓਟ। _ਜੁਗਤਿ-ਢੰਗ, `ਤਰੀਕਾ। 
ਨੰ ਚਾਕਰ-ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ, ਨੌਕਰ, ਸੇਵਕ । ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾਲ 
੯1 

ਨੂ; ਲੈ ਕੇ। ਬਿਖਾਦੀ-ਝਗੜਾਲੂ । ਦਲੁ-ਫ਼ੌਜ। ਸਾਧਿਆ-ਕਾਬੂ ਕਰ 

ਲਿਆ। ਬਖਸੀਸ-ਦਾਨ। ਵਜਹੁ-ਰੁਜ਼ੀਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ। ਮਿਲਿ- 

ਮਹ ਮਿਲੈ; ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਹਜ-ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਸੇ--ਉਹ। 
ਨ 
ਰੰ ਉਜਲੇ-ਰੌਸ਼ਨ, ਚਮਕਦੇ । 
੧੬ 

| ਅਰਥ : 

| ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤ ਵਿਚ 
ਨ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ? 
0 
(0 ੧. ਦੀਬਾਨੁ : ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਿਮ (ਸੂਬੇ) ਦਾ ਮਾਲ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੈਧ- 
0 __ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀਬਾਨ 
੧) ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਸਾਡਾ ਦੀਬਾਨ ਅਕਾਲ 
$! _ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। 

੫੩੪੬੩ ੩ ਕੀ ਮੀ 
੧੨੯੬੩੬੯੬੬੧੬੯੬੯੬੯੨੬੬੦੨੦੧੬੨੬੨੦੨੧੨੨੧੨੨੨(੨੬ 

€ ਨ 

ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ₹9੦-55 
੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੬੦੨੦੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੬ 

੧. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ! ਸਿਰਫ਼ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈਂ, ਆਸਰਾ 
ਹੈਂ, ਮਾਲਕ ਹੈ'। 

੨. ਪਰ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ.ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ।੧। 
੩. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਾ ਸਕੇ। 

੪. ਪਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ।੧। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? 

ਪ.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜੇ (ਕਾਮ ਆਦਿਕ) ਝਗੜਾਲੂ 
ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਿਖਾਦ ਖੜੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ) ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

੬. ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ (ਸਾਰੀ 
ਆਸੁਰੀ) ਸੈਨਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ) ਹੀ ਸਾਧ ਲਈ, 
ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ।੨। 

੭. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਜ਼ੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 
੮. ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ 
ਦੀ ਤੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।੩। 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੇਵਕ 
ਹਨ, ਓਹੀ ਭਲੇ ਹਨ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲੇ (ਰੌਸ਼ਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।੪।੩।੧੪੧। 

ਭਾਵਾਰਲ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਲਾਕੇ 
ਦੇ ਔਹਦੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਕੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ 
ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

੧. ਜੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ॥ 
੨. ਅਵਰੁ ਜਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ 

ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੩. ਅਵਰ ਜਤਨਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 
੪. ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ 
੫. ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥ 
੬. ਆਰੀ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥ 
2. ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥ 
੮. ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥ 
ਇੰ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 

੧੦. ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਮਿਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਜੀਅ ਰੇ-ਹੇ ਜੀਵ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ। ਓਲ੍ਾ- 0 

ਆਸਰਾ। ਅਵਰੁ-ਹੋਰ। ਜਿ-ਜਿਹੜਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ-ਦੌੜ- 

ਭੱਜ, ਕੌਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਕਾ ਭਉ--ਜਮ ਦਾ ਡਰ, 
ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ । ਜਤਨਿ-ਜਤਨ ਨਾਲ। ਭਾਗਿ- 

(੧ ਨਾਲ। ਧਿਆਈਐ--ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ( 
੭੨੧੭੨੭੪੨੨੧੭ - ਅਲ “ਕਲ ਰਲ ੩੩੦ 4, ੨੩੦੭.“ ੨ < (੬. 22੨੬੯੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੬੦੨੬੬੦੨੬੦੬੬੦੦੨੬੦੬ 6 
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੨੬ 

੨੦੨੦੦੦੨੦੨(ਟ੦ 

ਟੇ 24੨੯੬੯੬੬੬੧੬% 

੨੨੦੦੦੦੨੦੦੦ਟ੦੦ਟ(੬੬੦੬(੬੬੨੦੬ 
ਵਾ, 

ਲਾ ਣਾ 

ਸਕ 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜੰ (੧੯੮) ਗਾਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨$% 
੯੦੦੬੯੬੦੬(੬੯੦ਟ੦੯ਟ੪੬੯੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬6੦੬੦੦੦੬6ਟ੧ਟ੦੦੦੦੪੬੦੨੦੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੬ ੧੨੯੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬6੬੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦ ਕਟ 

ਨੂੰ ਉਰਕਾੀ--ਚਜਰਾਈਆਂ', ਲਿਆਣਪਾਂ।'ਜਾਨੀਨੈ-ਚਗਤਵਿਚ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨ 
& ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਗੈ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਮਾਨੀਐ--ਆਦਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਬੁਧਿ-ਹੈਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ। __ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
0 ਬਾਲੂ-ਰੇਤ। ਨੀਰਿ-ਨੀਰ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੇ। ਬਹਾਵਨੇ-ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। _ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ। ਸੋ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ, ਨੂੰ 

ਅਰਥ : ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਘਰ ।$ 

( ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਸੜ ਰਾਹ ਚੜੀ ਹਿਜਰਤ ਹਲ ;ਇਸ ਤਰਹ ਗਜਰਚਜਾਰਾਰਲ 
0 ਮਨ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਨੂ 

0 ਢਾਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? ਹਾਥੀ ਦੇ ਨ੍ਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ। 1 

੧ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰ ਕਰਦੇ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ | 
ਰੰ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ। ਤੂੰ ਇਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ੧. ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ॥ 
। ਆਸਰਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਉ ਉਸ ਰੰ ਮੋਹਾਇਰਾ 'ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈ। ੨. ੬4049-04054 ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੂ 

0 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ੩. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ 1 ਊਂ 
ਰੰ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ __ 8. ਜੀਅ ਜੈਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥ ਨ 

ਹਉ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? ._.. ੫. ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥ ਰੰ 
੧ ਉੰ: ੨. ਨਹੀਂ, ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ੬. ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥ 6 

ਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ੭, ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥ ੍ 
(1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥ 0 ਹੈ।ਅਰਹਾਉ। ੯ ਐਰਿਚਜਗੀ ਰ੍ ॥ ॥ ੩. ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਫ਼ਰਾਵੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੌ ਮਨ ਸਜਾ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ _ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥ | 

ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾ ਅਰਥਾ “ਬਰੀਆ-ਵਾਰੀ । ਹੋ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਬਲਿਹਾਰਨੈ-- ਨੂੰ 
੪. ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਕੇ, ਵਾਰੀ, ਘੋਲੀ। ਨਾਮੋ-ਨਾਮ ਹੀ। ਕੋ-ਦਾ। ਪ੍ਰਾਨ ੧ 

ਹਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।੧। ਅਧਰੀਆ-ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਧਨੀ-ਮਾਲਕ। ਨਿਰਗੁਨ- ਨੂ 
ਹਰ ਮਿਡ ਲਗ ਸਕਤੀ ਵਿਚ ਗਨੀ ਕੰਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ। ਸਰਗੁਨੀ- 1 

ਹਰ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ ਖੱਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਈਹਾ--ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਨੂੰ 
6 ੬-ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ (ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) _ਊਹਾ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਤੇ-ਤੋਂ, ਨਾਲ। ਕੋ-ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਨੂੰ 
0 ਗਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਲੂਬੇ--ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੁਜਾਨੁ-ਸਿਆਣਾ। ਤਕੀਆ-ਸਹਾਰਾ। 2 

ਮਿਲਦਾ, (ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ)।੨। ਤਾਣੁ-ਬਲ, ਤਾਕਤ। _ 
0 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰੁ ਰ੍ ਨ 
। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ? ਹੈ ੧੧੫੬ 
ਨ ਉ: ੭. ਹੈ ਭਰਾਵੋ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ _ ਪੈ: _ ਹੈ ਗੁਰੋ ! ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ 
ਰੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਰੱ 
ਮਰ ਉਹ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਇਸੇ _ਉਂ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣੋ: ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਮੈ' ਤੈਥੋਂ ਨ 
ਉ_ ੮.ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ । ਨ 
ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।੩। ਰਿ ਰੰ 

ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।% । 
ਨ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇ ? ੩. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨ 
($ ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ : ਰੱਖਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
($ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ'। 0 
(1 ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੪।੪।੧੪੨। ੪. ਤੂੰਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ'।੧ 0 
%੧੨੬ 9੨7੨0੨6ਣ੧ਣ੧੨6ਟ੯੨੧੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੦੦੦੦੬੦੨੦੦੦੬੦੬੬੬੦੦੯੦੬੬੯੬੯੬੯ਟ੪੬੦੨੬੦੨੦6੨੦੧੬੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੯੦੦੬੪੬੦੦6੨੦੨੦੦੦% ੪੬ 



ਪਦ 

ਵਾ, 
੧੭੨੭੬ 

੦੬੦੬੦੦੦੦੨੧੨ 
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ਨ 
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੧੫੫੫੫ ੫ 
ਕਲ 
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੧੨੯੦੦੨੬੦੨੨੯੨੯੨੬੩ 

੨੯੨੯੨੯੨੦੬ 

ਨਾ 

੨੦੦੦੬੧੬ 
ਵਾ, 

5. 
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੨੦੨੦੨੦੬੩੯੩੯੨੦੬੩੬ 

ਹ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ 
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੧੦. 

ਜਰ ਚਲ 
ਭੀ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ'। 

੬. ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਤੂੰਹੀਓ' ਸੀ । ਜਦੋਂ ਜਗਤ 
ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਅਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ।੨। 

. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ'। 

. ਪਰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ 
ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।੩। 

੯.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ'। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਆਸਰਾ 
ਤੇ ਬਲ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ ।੪।੫।੧੪੩। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਉਸ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। 

੧੦. 

੧. 

੨. 

(ਨਸਿਮਾਦ((੪॥& 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ॥ 

ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਭਉ ਸਾਧੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
. ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਭਨੇ ॥ 
ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜਿਤ ਜਨ ਸੁਨੇ ॥੧॥ 
ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਤ ਚੀਨ ॥ 
ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਤ ਕੀਨ ॥੨॥ 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਫਿਰਹਿ ॥ 
ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ॥੩॥ 

ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥ 
ਹਰਿ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥੪॥੬॥੧੪੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਆਰਾਧੀਐ--ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਿ 
ਵਸੈ-ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੀਐ-ਸਾਧ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ 
ਲਈਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਭਨੇ--ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ- 
ਸੁਣੇ ਹਨ। ਬਿਰਾਜਿਤ--ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਅਸਥਾਨ-(ਹਿਰਦੇ) ਥਾਂ। ਤੈ 

ਭੀਤ ਚੀਨ-ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਜਾਣ। ਫਿਰਹਿ-ਫਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਜਨਮਿ-ਜੰਮ ਕੇ। ਮਰਹਿ-ਮਰਦੇ ਹਨ । ਰਹੀ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਗਹੀ--ਫੜੀ । 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਰਾਧਦੇ ਰਹੀਏ ? 
ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ 

ਦਾ ੫ 
“੫ ਲਾ, ਨਲ ੨ 4 (੨੩, 4 ,%5,4,₹<., 
੧੧੫੨ ੧ 2 ਲੀ ਕੀ ਆ ਅਲ ੧੦੬ 

ਨ 

(੧੯੯) 
<< 

(੧ ੨੯੬੦=% 7 1 <<, 

੨੨੧੩ ੨੦੨੭੦੦੨੦੨੦੭ 
ਜਲ ਜਲ ਜਲ ਆ ਘਾ ਆ 2੧੬੧ (ਜ ਅਲ “ਅਲ. 

ਗਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨55 
-4੭੨੩੬੨੭੨੯੧੩੧% 

ਲਜ= (4 1 ਮਾ 

ਜਾਈਂ ਚੀ) 'ਉਜਾਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡੀ ਖਸ ਤ 
ਥਾਂ ਦੱਸੋ। 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਉਸ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ 

<<, ੭ ਕਾ (ਕਟ ੧੨੦੨੦੨੬੦੬੦੦੬੨੬੦੨੬੦੨੬੨੬੦ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ, ਡਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਈਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 
ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? 

. ਹੈਂ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸਤਾਈ 
ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ : 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਭ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੈਤ ਹੀ ਆਤਮਕ ਟਿਕਾਣੇ `ਤੇ ਟਿਕੇ 
ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧। 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਅਸਥਾਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ। 

- ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੨ 

. ਹੌਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ 

ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਰ ਉਸ ਫੀਸਦ ਦਲ ਲਤ -ਜਲ ਰਬ ਉਰ 

ਜਨਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 
ਮਰਦੇ ਹਨ।੩। __ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲ 

ਨਾਲ ਭੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
ਉ: ੯. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ, ਬੁੱਧੀ, 

ਹੈਗਤਾ--ਮਮਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ 

ਗਈ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸੀਂ 
ਨਵ ਬੀ 

ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ।੪।੬।੧੪੪। 

ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ 
੨. ਨੀਤ ਨੀਤ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ 

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੩. ਸੈਤਸੈਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ 
੪. ਨ 

ਜੀ 

4੨੫੨੬ 

ਨ 

ਨ 
੨੦੬੯੬੯੬ 

:੨6੦੦੩੬੩੬੦ 

੧੧੨੧੦੨੧੩੨੬੨ 

੩ 

ਮੀ ੨੯੦੯੬ 

੨੫੭੩੧੭੩੦੨੩੩੯੦ 

ਹਾ 

ਰੀ ਲੀ 

“੨੦੨੨੨ 
ਪਰਾ -ਅਲ ਨ ਲਾ 

੨੬ 

੨੦੬੫੬ ੬੮੭੨੧ 

ਵਾਕ ੨੨੨ 
੧੨ (5੨੧੭੩ ੧-&." < 2੪੬੬੬੨੦੦੦੬੬੩% 



ਸੀ ੨9 $ 
੫--ਪੁੰਡਾ ਗਉੜੀਂ ਮਹਲਾ 

(੨੦੦) ਜਾ 
ਨਲ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ 

ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ 
'ਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰੰ ਗੁ 

।ਲਿਧਾਂਤਕਾ ੨੨੬੦ ੨੦੨੦੧੨੨੦੨੨੬੬ ਜਿ 

੨੦੨੨੦੨੨੨੨੬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (0 

ਸ
ਾ
 

ਮੰਤਰ ੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨ 

੨੫੦੨੮੦੨੨ 
ਦਾ 

ਦੀ ਅੱਗ ` ਨੂ 

2੦੦੦੩੦੦੬੦੬੦੨੬ ਜਿਸ ਨੰ 6
 (ਨੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਜੀ 

੨੪੨੬ 25 ੫
 

ਫੜ --ਉ 
ਤਮ 

. 
ਹੈ? 

6੨(੨੬੯੨੧੨੦੬੯੬੫੬ 

੨, ਨ ਲਓ 2 ਹੈ।੩। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ! ਸਾਡੀ 0 

੨੬੦੧੨ 

੮. 
ਨੇਂ ਬਚ 

ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨ 

6੩੨੦੦੨੨੬ 

ਸੜਨ ! ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁ ਕਿ ਹੈ ! ਮੇਰੇ ਮਿ 

੨%੧੨੦੯੬੬ 
॥ 

' ਜੀ! 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨ 

੨੬੬੬੫੬੬੧੬ 
ਜਾਪੀਐ 

: ਕਿਉਂ 
ਜੀ 

ਗਿ ਹੈ 

੧੨੦੨੦੨੦੧੬ ੍ ਹਰਿ 
॥੨ 

ਪ੍ਰ: ਨਟ ਹਾ ਹੀ ਮੰਗ 

ਨਾਮ ਵਸ 1 

ਆ 
ਜੋਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਵਿਆਪੀਐ 

ਰਿ 
ਤਮ 

ਕ. 

ਦਾ 
00 

6 ਜਦ 
ਦੂਖਿ ਨ 

ਨ ਦੇ ॥ 

ਰੇ 
ਤਾ ਰਥ 

ਕਰ : 
ਹਰੀ 

00 

ਜਿ 
ਸੋ ਜਨੁ ਛ 

ਮਤ੍ਹ 
ਤੇ ॥੩॥ 

ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ 

ਮੇਸ਼ਰ 

ਰੇ ੬. ਸੋ 

ਹਰਿ = 

ਇਹ 
ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

1 
ਕਉ ਗੁਰੁ 

ਉਆ 

(ਰਿ 

ਹੈਂ ਗਿ ਉਸ 
- ਹੂ 

2 
2. ਜਾ 

ਮਾਇਆ 
ਕਰਿ 

॥੧੪੫॥ 

੧੦. 
।81੭।੧੪੫ 

ਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਨ 
ਦੀ ਛਤਰ 0 

ਉ[ - ਤੈ ਉਬਰਿਆ ਮਇਆ 
॥੪॥੭ 

ਜਾਵੇ 
ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਲਵੇ ਸੈਲ ਹੈ 

( 
੮. ਸਚੁ 

ਕਉ ਪ੍ਰਭ 
ਨਾਮੁ ਹਰਿ 

ਕਰਨੀ 

: ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਨਾ, ਇਹ ! 

ਕਰਦਾ 
0 

|| ੯. ਨਾਨਕ ਦਿ ਵਾਰੀ ਲਾ ਗੀ 
ਗਾਉਣ ਤਿਨ “ਗੂਭ ਰੋਇ 

੍ 

0 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ 

੩ 
। ਸੇਵੀਐ 

| 

ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਕੇ ਹੀ ਫਲੀ 

॥ 
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0 ੩. ਬੇਬਰਜਤ ਬੇਦ ਸੈਤਨਾ ਉਆਹੂ ਸਿਉ ਰੇ ਹਿਤਨੋ ॥ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ 1 

(? _ ੪. ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ ਬਿਧੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਲੈ ਜਿਤਨੋ ॥੧॥ ਸਗਲ ਹੀ ਚੱਜ ਹਜਾਇਗਾ ਨਹਿ 
6 ਸੈ: [ਰਨਾ ੨ ਕ=ਲ 

ਹਰ 6 ੫੬੬ 4 ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ $ 
. ਲੇ ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂ ॥ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਮੈ ਚਿਤਨੋਂ ॥੧॥੧੦॥੧੪੮੩ ਬਿ ਨ 

0 __ <ਟ' #ਰਥਾ : ਗਰਬੁ--ਹੈਕਾਰ । ਮੂਲੁ--ਇਸ ਮੂਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ $ 
ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਾਇਆਂ, ਵਿੱਤ । ਰੁਲ ਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਮੂ 
0 ਇਤਨੌ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਹੁ-ਪਕੜ, ਮਾਇਆ ਵਲ ਖਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੈ। 1 
0 ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਕੜ, ਧਨ ਨੂੰ ਜੱਫਾ 1 
8 ਮਾਰਨ ਦੀ _ਪਕੜ। _ਕਿਤਨੋ-ਕਿਤਨਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ। _ _ਗਾਉੜ੍ਹੀ ਮਹਲਾ ੫॥ 
(6 ਬੇਬਰਜਤ--ਮਨ੍ਹੇ, ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਰਜੇ ਹੋਏ __ ੧. ਮੋਹਿ' ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ॥ ਮੰ 
0 ਕੰਮ। ਉਆਹੂ ਸਿਉ-ਉਸੇ ਨਾਲ। ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ। ਬਿਧੇ--ਵਾਂਗ। ੨. ਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ । 
& ਵਸਿ ਲੈ-ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ । ਜਿਤਨੋ-ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਤਨੌ- __ ੩. ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ॥ ਮੂ 
0 ਹਿਤ ਹੈ। ਰਿਤਨੌ-ਖ਼ਾਲੀ। ਉਧਰੇ-ਬਚ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ-___ &. ਖ਼ਿਨ ਮਹਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥ 
ਲੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ। ਦਿਤਨੋ-ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੫. ਕਾਮੁ ਕਰੀ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵਾ ॥ ਰੰ 

ਜਲ ਨ ੬. ਗੀਤ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਾ ॥੨॥ । 
ਉਪਰ: ਗਿ ਪਦ ੭. ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜੀਰਾ ॥ (0 
ਨੂ _ ਦਾ ਦੁੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ੍ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ ਨ ਹਉ: ੧.ਹੇ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿ | 
ਨ. __ ਤੂ ਅਣ ਦਰਦੀ ਮਕਾਨ ਵਚਨ ਕਰਉ ਹਰਿ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ ॥੪॥੧੧॥੧੪੯॥ ਮ 0 ਹੈ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹ ਨ 
(0 ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮੋਹਿ-ਮੈ'। ਦਾਸਰੋ--ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਹਾ ਦਾਸ। ਹੂ 
0 ਦਾ ਇਤਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਹੌਕਾਰ ਧਾਰਨ _ਧਾਨ-ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ। ਸਾਜਿ-ਸਜਾ ਕੇ। ੧ 
ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ : ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ-ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ। ਕਰੀ-- $ 
॥ “ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਕਗੀਂ, ਮੈਂ _ਕਰਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਭਾਵਾ-ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂ। ੧ 
0 ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ ॥” (ਪੰਨਾ ੬੩) __ਚਰਿਤ--ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਵਜੀਰਾ- 0 

| ੨. ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ _ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ (ਸੰਤ ਜਨ)। ਧੀਰਾ-ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ। ਟੋਕ-- 
0 ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ  ਕਨਰਰ-ਅਜਰਰਨ 
( ਲਈ ਪਕੜ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਅਰਥ : ਨੂ 

ਲਈ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ)।ਐਰਹਾਉ। ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ $ 
($ _ ੩.ਭੋਲਿਆ। ਤੱਕ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਵੇਦ ਜੁੜਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਵਿਚ ਕੀ ਅੱਖਰ 
(1 ਆਦਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਤ ਜਨ ਮਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ? ਰ੍ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ $ 
ਸੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਤੇ : ਨੂ 

੪. ਹੇ ਭੋਲਿਆ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ', ੨. ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ।੧ 

8 _ ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ ਵਿਚ ਜੁਆਰੀਆ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੁ ਵਿਕਾਰਾਂ ੩. ਹੋ ਭਾਈ ! ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰ 
01 ਵਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ! ਹੈ। 0 

1 ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ।੧। ੪. ਉਹ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੂ; 
੫. ਐ ਜੀਵ! ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।% ੍ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਚਰਨ-ਕਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ੫. ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਕੰਮਾਂ) ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ੧ 
ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਵਲੋਂ ਤੂੰ ਸੱਖਣਾ ਹੈ'। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂ। 
੬੨੩ ੧੬੦੦੯੦੯੦੦੨੯੦੦੦੯6੦(੬666੦੦੨੧੦੯੨੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੯੬6੦੦੦੯੦੦੦੬੧੬੦੦੦੦੦੦੯੦੦੨੦੦੬੦੦੬੦੦੬੪੦੬੦੪੬੪੬੯੬੦੬੨੬੯੬੪੬੦੬੦ਟ6੬੬੨੬੦੩% 
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੬. ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- 

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ।੨। 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਂ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ (ਸੈਤ ਜਨਾਂ) 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। 

੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 
ਸਕਾਂਗਾ ।੩। 

੯. ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਇਕ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਉਸੇ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ 

ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।੪।੧੧।੧੪੯। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
. ਹੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੈ ॥ 
ਇਸੁ ਮੀਠੀ ਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੈ ॥ 
ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆ 
ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਜਿਤੁ ਭੋਰੈ ॥੧॥ 

੫. ਭੁਮਤੋ ਭੁਮਤੋ ਹਾਰਿਆ ਅਨਿਕ ਬਿਧੀ ਕਰਿ ਟੋਰੈ ॥ 
. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ 

ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਨਿਧਿ ਮੋਰੈ ॥੨॥੧੨॥੧੫੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ-ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ? ਤੋਰੈ-- 
ਤੋੜ ਦੇਵੇ । ਹੋਰੈ-ਰੋਕ ਦੇਵੇ । ਅਗਿਆਨੀ-ਬੇ-ਸਮਝ । ਜੋ ਨਾਹੀ- 
ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਰੈ-ਲੋੜਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰੈਣਿ-ਰਾਤ। ਅੰਧਾਰੀ-ਹਨੇਰੀ। _ਕਾਰੀਆ- 
ਕਾਲੀ। ਜੁਗਤਿ-ਤਰੀਕਾ। ਭੋਰੈ-ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪਏ। ਭਾਵ 
ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਭ੍ਰਮਤੋ ਭ੍ਰਮਤੋਂ- 
ਭਟਕਦਾ-ਭਟਕਦਾ। ਹਾਰਿਆ--ਥੱਕ ਗਿਆ। ਟੋਰੈ--ਟੋਲ, ਭਾਲ। 
ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਮੋਰੈ-ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ । 

ਅਰਲ : 

ਪ੍ਰ: _ਸਾਈ' ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੋ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜਾ ਇਉ' 

ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ : 

ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਅਤੇ : 

੨. (ਮੇਰੇ ਇਸ) ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ?।%ਰਹਾਉ। 

ਕਤਲ --7ਅ (45 “ਤਲ 5-ਗ -- ਹਕ "ਹਕ “ਕਤਲ ੨੭ ਤਲ (ਚ ਲਾ ਜਾ ਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਕਲ ਘਾ ਅਲ ਕਲ ਅਨ ਅਲ ਕਲਾ 
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ਹਸ 

ਲਅਲ ਕਾ ਤਾ ਆ, 
੍ਤ ੯੭ ੬ ਹਕ ਨ 

੩. ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਹਉਮੈਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂਹ 
ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੪. ਹੈ ਸੰਤੋਂ ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਕਾਲੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 
ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ 

ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ ।੧। 
੫. ਹੇ ਭਾਈਓ.! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ-ਭਟਕਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲਦਾ ਹੈ, (ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਉੱਜਲ 
ਹੋ ਜਾਵੇ)। 

੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਰੂਪ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਧੀ ਹੈ ।੨।੧੨।੧੫੦। 

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਲੀ ਹੋਈ- 
ਹੋਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ, ਜਿਸ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜਲ 
ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
. ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਰੁਣਾ ਮਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ 
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਸੁਖ ਭਏ ॥੧॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ॥ 
ਸੁਨਤ ਜਸੋ ਕੋਟਿ ਅਘ ਖਏ ॥੨॥ 
_ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੩॥੧੩॥੧੫੧॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਚਿੰਤਾਮਣਿ-ਚਿੰਤਾ-ਮਣੀ, ਉਹ ਰਤਨ ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਦੇ ਦੇਵੇ । ਕਰੁਣਾ-ਮਏ--ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ, ਤਰਸ 
ਰੂਪ, ਤਰਸ ਭਰਪੂਰ। ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ-ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜਸੋ-ਜਸ, ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। 
ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਅਘ--ਪਾਪ। ਖਏ-ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਇਆ- 
ਦਇਆ। ਧਾਰਿ-ਧਾਰੀ, ਕੀਤੀ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੰਤਾ-ਮਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ 

ਵਿਚ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 
ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 

੨. ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
੧੦੨੧੨੧੨੪੦੭੨੪੩੨੧੨4੪੨੨੪੨੨੬੪੩੬੪੨੬੧੪੨੯੧੪੨੯੧੪੨੧੧੭੩(%੭੩੨ ਲਮਕ ਅਕਲ ਖਲਾਅ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ 
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ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੨੦੪) ਗਾਉੜਾਂ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੨੧੨-੧ੜ 
75੦੨੫੬੧੨੯੨੦੨੨੦੦੧੦੧੦੯੦੨੦੬੦੦੦੦੨੬੦੬੦੬੬੦੨੦੨੦੬੦੨੬੦੨੬੦੦੧੨੧ ੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੪ਟ੦੨੦੨੬੦੨੬੦੨੨੬੩% 
01 ੧੧ 

ਨ ਹੈ, (ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪ _ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਨਾਏ-ਨਾਇ, ਨਾਮ ਵਿਚ। ਮੁਕਤੁ-ਮੋਰ ਤੋਂ ਨ 

0 ੩.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ : (8 00 " ੧ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ।੧। 
ਟਰ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਵਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨ 

ਦਿ ਸਭ ਰਲੀ ਸੂ ਦਹ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੋਲ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੩ _ ਸਾ ਦੀ ਢਾਰਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: ॥ 
ਹੂ; __ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਹੇ ਮੈਰੋਂ ਮਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਖਰਮੈਂਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਕਹਿ 1 
0 ਪਭ ! ਮਿਹਰ ਕਰ । ਰਾ ਤੀ ਨ ਸਿ " 0 [ਭੂ ! ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। 

ਤਰਨ ਤੀ ਸਦਾ 'ਦੀ 'ਚਚਿ ।ਗਰ ਨ (ਉਚੇ ੨.ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੋਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਭੂ ਮੀ 

ਹੀ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬ੍ਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਹੀ %(; ਦਾ ੜੇ 
ਦਿ ਨ ( $ _ ੧. ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ॥ ਕੀ ਕਲਿ ਜੀਵ ਕੇਤਾ ਇਨ ਜੇ ਜਹ 

( ਦਿਨਿ ਬਿਸਰੈ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨ ੨. ਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰ ਹਾਹੁਣੇ ਵਾਂ ਚ ਆਏ 
0; ___ ਸੋ ਦਿਨੁ ਜਾਤ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਿ 

ਨੂ $ ਦੇਰ ਚੱਠੇ ਲੱ ਧਾਹੁਲ ਤੁਮ ਆਏ `_ ੪.ਪਰ ਰੋ ਮਿੱਤਰੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਨ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ ॥ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਰ, ਮਹੱਲ, ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦਿੱਸ 0 

੪. ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਛ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ।$ 
&___ ਜਿਉਂ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥੧॥ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ।੧ ॥ 
$ ੫. ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ਵਿ 
00 << ਅਖ ਅੱ ਕ 

| ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਸਭ ਜਾਏ ॥ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਸਦਾ (( ਉ “ਰਲ ਨਰ ਹੈ। ਬਾਗ਼, ਮਹੱਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ $ 
& ਸਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਰੋਤ ਪਰਾਏ ॥੨॥ ੬. ਐਂ ਕਮਲਿਓ ! ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 
0੭. ਪਹਿਰੈ ਬਾਗਾ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ ਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੰ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ ੱਥੋ। (0 ਹੀ (ਚ ਦ ਆ ਰ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ _ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ । 
0 ਚਆ ਚਦਨ 1 ਜੋ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਮਿਲਖ ਆਦਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਿ 
0; _੮. ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨਹੀ ਚੀਨਿਆ ਛਿਨ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਖ਼ਰ । ॥ ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਨਾਵਾਏ ॥੩॥ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 

0 _ ੯. ਜਉ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੈ ਵਲਿ ਵਿਸ 0 ਸਭਿ ਸੁਖ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਏ॥ ਰ੍ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ & 
0 ੩ ਖੋਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
0) ੧੦. ਮੁਕਤੁ ਭਇਆ ਬੈਧਨ ਗੁਰਿ ੮. ਇਹ ਜੀਵ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ, ਹੂ 
1 ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥੧੪॥੧੫੨॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਨੈ 
ਵੇ 

ਟ ਦਾ ੨ 06 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਜਾਏ-ਵਿਅਰਥ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ। ਪਾਹੁਨ- ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰ 
(6 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਬਧਾਏ-ਬੰਨ੍ਹਦੇ _ਹੋ। ਗਿ੍ਹ-ਘਰ। ਮੰਦਰ-ਸੋਹਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ-ਧੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 
ਲੀ ਮਕਾਨ। ਸੰਧੈ-ਧਨ। ਤਰਵਰ-ਰੁੱਖ। ਛਾਏ-ਛਾਂ। ਮਿਲਖ- ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨ੍ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਥੀ & 
0 ਮਕਾਨ, ਮਹਲ, ਜ਼ਮੀਨ। ਜਾਏ-ਥਾਂਵਾਂ। ਠਾਕੁਰੁ-ਪਾਲਣਹਾਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੋ ਫਿਰ ਖੇਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।੩। _ ਲੂ 
ਮਹ ਪ੍ਭੂ। ਪਰਾਏ--ਓਪਰੇ। ਪਹਿਰੈ-ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਾ-ਢਿੱਟੇ : __ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ੍ ਪ੍ਰ: 
0 ਕੱਪੜੇ। ਚੋਆ--ਅਤਰ। _ਚੀਨਿਆ--ਪਛਾਣਿਆ। _ਹਸਤੀ- _ਉ: ੯.ਐ ਸੱਜਣੋ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖ & 

ਤਾਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ' 
ਂ ੯੦੨੨੨੪੯%੨੩੨੨੨੩੦੬੦੩ ੨੨ ੨੯੨%੨੨੨%੨%੨%੨੯੨੩੨੩੯੩੩੩੪੩੩% ੨੪੨੨੨੨੧ ੮੧ ੨੨੦੬੧ 0੨੧੧੨੦੨੯੨੦ਟ੬੦੦6=੦ਣ੦੬੯੬੯੬6੦੬੯੬੦੬6੦੧੬੯੦੬੦੦੦੦੦6੬੦੦੦੪੬੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੯੦੦੩੦੨੦੦੦੨੦੬੦੨੧੨੦੨੨੨੦੨6੨੦੨੪੨੦੨੦੨੦੨੭੨%) 
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ਵਾ, ਖਾ 

੨੦੨੫੬੦੦੦੬੦੨੦੨੯੨੦੨੦੬੦ 
<< [ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿਨ ਭੰਗਰਤਾ ਦਰਸਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੈਨੂੰ $ 
ਲੂ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰੁ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ 

0 ਦਾ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਉਹ ਕਿਉਂ ? (0 
ਕੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਉ: ੨. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂਰ 
(6 ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ-ਜਾਲ ਦੇ ਬੈਧਨ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਰੈ 
(6 ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ।੧ਰਹਾਉ। ੧ 
0 ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। .ਹੈ ਭਾਈ! ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ 
00 ੨ ਕਰ ਦੀ 

0 ਗਉੜੀ ਪੁਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਾਾਹੀਆਂ । 
ਨ ਇਵ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਹ ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਉਤਨੇ 
੍ ੧. ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥ ਵੀ ਕਰ ਦੀ ਤਰਣਾ ਕਤ 

) ਦੇ ਦੇ ੍ ( 
0 ੨. ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਦੱਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨ 
0 ____ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ? 
( _ ੩. ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਉ: ੪.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 8 
ਲੂ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗਨ ਗਾਈਐ । ਸਮਝ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤਦ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨ 
0 ਸਰ 4 ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ।੧। 

ਇਹ ਦਾਲ ਕਾ ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਈ ਵਾਰ ਆਲਸੀ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ 
0 ___ ਤਾ ਇਹ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ' ਨ 
ਮਹ _ ੫. ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮਿ ਲਏ ਜਮ ਬੈਧ ਤੇ ਛੂਟਹਿ ਸਮਝਾਈਏ ? 
ਮਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥ ਉ: ੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਉ' । 
੍ ੬. ਸੇਵਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ 

ਮਨ ਬੰਡਤ ਵਲ ਰੰ ਅਤਿ ਅਉ 
0 ੭. ਨਾਮੁ ਇਸਟੁ ਮੀਤ ਸੁਤ ਮਤ _ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ; 

ਮਨ ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ॥ . ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
੮. ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾ 
! ___ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥ ਲਈਦੇ ਹਨ।੨ 
6੯. ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ . ਹੈ ਮਨਾ! ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, 
ਹਰ ਬਿਨਸੈ ਸਰਬ ਅੰਦੇਸਾ ॥ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੇ ਮਨ ! ਇਉਂ ਨਿਸਚਾ 
ਹਿ ਆ ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਰੱਖ ਕਿ ਇਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। 
ਨੂ ੧. ਨਾਨਕ ਸੁਝ . ਹੈ ਮਨ! ਤੁੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, 
। ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਰੁਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ 

ਨ ਪਦ ਅਰਥ “ ਰਤਨ ਜਨਮੁ--ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ _ਜਨਮ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੩। 

0 ਬਲਿਹਰੀਐ-ਬਲਿਹਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਸ-ਸਾਹ। ਗ੍ਰਾਸ- _ ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ 

0 ਗਰਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
(ਹ ਹੈ। ਮਨੁ-ਜੀਵ। ਨਾਮਿ ਲਏ-ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ-ਤੋਂ। ਸੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ? 

੬ ੨੨੨੬੦੦੨੨੦੨੬੨੯੬੦੬੨੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬੯੬੪੦੯੩੬੯੬੬੦੬੦੦੬੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੨੬੯੦੦੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬੯੨੦੬੦੦੦੬੬੯੬੦੬੦੦੦੨੨੦੦੨੦ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੰਹਿਝ ਜੀ 
ਲਅਲ ਲਾਅ ਲਾ ਰਾ ਰਲਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਲਾ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਕਰਮ 
ਜਾਲ ਦੇ ਬੈਧਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 

ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉੱਦਾ 

ਹੈ ।੪।੧੪।੧੫੨। 
ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਨ-ਭੌੰਗਰ ਮਾਇਆ 

(੨੦੫) 
(੨੬ (4. ੩₹ 4. ਕਾ 2 ਹਲ “ਤਕ ੭ < ੨੧੨੧ ੧੨੩੨੧ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਧਨਾ ੨5ੜ 
ਦੀ ਤਰ ਓ ਰੇ 
੧੨੨ ੨੧੨੬੦੦੧੦<੧੮<੧<੧੪<੧੮-੧<੧<<੦੮= ੧੨੮੨੮ ੨੧੬ 

ਜੰ 
੯ 

ਸੇਵਿ-ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਬੰਛਤ--ਮਨ ਇੱਛਤ, ਮਨ £ 
ਚਾਹੇ। ਆਈਐ-ਫਲ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਟੁ-ਪਿਆਰਾ। 
ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। ਕਰਤਾ ਨਾਮੁ-ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। ਨੂ 

ਪਾਲੈ-ਪੱਲੇ ਵਿਚ। ( 

ਅਰਲ : (0 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨੂੰ 

ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ? । 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ 
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੨੨੭੨੨ ੧ 

੨੦੨੨ 

(੬ (9 

ਟ 

ਰਿ 

ਨ 

ਮਾ 

ਆਂਦਾ 

ਨ ਲਗ 



ਲਿਧਾਂਤਕਾ ਸਣੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜਨ (੨੦੬) ਗਾਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧੩ 
ਹੈ ੨੦੨੦੨੦੦੬(੬(੬੬੬(੬(੬੨੯੨੬੯੦੯੦੦੨੯੦੯੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੬੦੬੯੦੯੯੨੦੬੦੨੬੯੨੬੬੦੬੦੦੯੪੦੨੦੦੦੨੦੨੨੦੨੦੨੨% ੧੨੦੦੦ ਰੀ 

0 ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, _ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
| ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ।੧। ਮਰ 

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭੀ ਨੂ 
$ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਸ ਸਗ ਜਿਸ ਗਜ ਲੀ ਵਦੀ ਨ 
ਮਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰੀ-ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ __ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 0 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ ।੪।੧੫।੧੫੩॥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ-ਕੌਡੀ ਨੂੰ 
0! ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਜਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ 
0 ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ `ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਭੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂ 
0 ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। 1 
ਗੁਰੂ ਉਹਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ੩. ਸਗੋਂ`_ਹੋਰ ਵਧੀਕ, ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਹੂ 
ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨੂ 
06 ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।% । 
6 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ੪. ਤੱਕੋ ! ਵਿਸ਼ੱਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਨੂੰ 
੧$ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ੍ 
੧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭੀ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ 
੧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 
1 ਗਉੜੀ ੫. ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਵਿ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।੨। ੍ 
| ੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? $ 
$ ੧. ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ___ ਉ: ੬. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੈਧਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ $ 
1 ਵਡ ੩ ੩ ੨ ਹਨ । ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਨੂੰ; 0 _੨. ਕੋਟਿ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥ । 
। ਰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੈ 
ਹਰ ੩. ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਰੇ ॥੧॥ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ ! 
8. ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰੀ ਪਰ ਗਿਹ ਬਿਕਾਰੀ ॥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੈਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਮੂ 

& ੫. ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ ਹੇ ॥੨॥ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ' ਨੂੰ 
 _ ੬. ਅਨਿਕ ਬਧਧਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਤੁ ਭਰਮਾਇਆ ਕਰਦਾ। । 
& ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਨਹੀ ਗਾਇਆ ॥ ੭. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੇ ਹੀ ਸੜਦੇ ਨੂ 
੭. ਮਨ ਬਿਖੈ ਹੀ ਮਹਿ ਲੁਝੀ ਹੇ ॥੩॥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੩। ਨੂ 

ਜਾ ਕਉ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਵੀ 10044-04440. ਹਰ ਰਾ, ਰੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਰਿ ਉਿ ੮. ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਮਰੈ ਸਾਧਸੈਗਿ ਮਾਇਆ ਤਰੈ ॥ ਫ: ੯ ਹੋ ਖਿਆਰੇ। ਭਿਰਾਜ ਹੋਣ ਚੀ ਲੋਜ਼ਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਉਤ 
6 ੯. ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਦਰਿ ਹਰਿ ਸਿਝੀ ਹੇ ॥੪॥੧॥੧੫੪॥ ਚੋਰ ਜੋਰਾ 'ਵਾਜਿਗਰ ਜਿਰਪਨ ਗਰਦਨ ਹੈ. ਚੋਰ ਅਨੰਤ 

(ਪਦਾ ਅਰਝ : ਤ੍ਰਿਸਨਾ-ਲਾਲਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋ-ਵਿਉਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ( 
0 ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਜੋਰੇ-ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੋਰੇ-ਰੋਕਦਾ। ਪਰੈ ਕਉ-- ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹੈ 
ਵਧੀਕ ਧਨ ਵਾਸਤੇ । ਲੁਝੀ ਹੇ-ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿ੍ਹ-ਪਰਾਏ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ 
ਨ ਘਰ, ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਬਿਕਾਰੀ-ਵਿਭਚਾਰੀ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0 
੧ ਭਿਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਿ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ।' ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
0 ਮਨ-ਹੈ ਮਨ। ਬਿਥੈ ਮਹਿ-ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ। ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਗਿਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਮਯਾਬ ਮ 
([ੰ ਸੋਈ-ਓਹੀ। ਦਰਿ ਹਰਿ-ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਸਿਝੀ ਹੇ-ਕਾਮਯਾਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪।੧੧੫੪। ਮੰ 

ਨੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ. ਹੈ। ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨ 
ਅਰਲ : ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੀ ਇਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੂ 

0 

1 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ _ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ' ਵਧਦੀ 
ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ? ੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ 

੪ %੨੧੦੨੨੨੦੨੨੭੨੨੨੧੨੨੦੨੭੨੦੦੨੨੦੨੨ 6੨੨੯੭੭੩<੧5੩੨੧੩੨15੩੨੭੩੨੧੭੨੧੭੨੧੧੦੨੧੦੨੧੦੨੧੦੨੨੯੭੦੨੭੦੨੭੦੨੭੦੨੭੨੭੦੨੨੭ %੨੨੨੧੦੨੯੦੨੯੨੦੦੨੨੦੧੦੨੧=੯੭੩੨੨੭੦੨੯੨੯੦੦੭<੦੨੭੨੭੦=੦% ਹੀ (੨੧੦੦੦੦੦੪੬੦੦੦੦੦੦੬੪੬੦੬੦੦੯ਟ੦੬੦੨੦੦੦੬੦੧੬੦੬੬੬੧੦੦੨੦੦੦੬6੦੧੨੦੧੦੦੦੦੦੦੬੦੦੭੦੦੦੭ (ਨ 1 ਨ 
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00 

ਮੈਂ 

$ ਅਤੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਵਧੀ 
ਹੋਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ 

ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, 
0 ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
6 ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ 
6 ਦਾ ਸੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਸੈਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ 
0! ਫਿਰ ਮਾਇਆ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਰ 
੧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਿਤੀਤ ਕਰਦਾ 
% ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ_ਨਹੀਂ। 

ਮਿ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

0 _੨. ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਗਿਆਨ ਕਾਹੂ ਧਿਆਨ ॥ 
੧ ੩. ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੰਡ ਧਰਿ ਹੋ ॥੧॥ 
ਰੰ ੫ (0 _ ੪. ਕਾਰੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥ 
। <. ੨ 

੫. ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਰਿ ਹੋ ॥੨॥ 
0 ੬. ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ 
0] ਇਿ। . ਨਾਨਕਾ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ॥੩॥੨॥੧੫੫॥ 

1 ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਤਹੂ ਕੋ-ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਰਸੁ-ਸਰੇਸ਼ਟ 
੧ ਅਨੰਦ । ਹੋ-ਹੇ ਭਾਈ। ਹਰਿ-ਹਰੀ ਨਾਮ। ਧਿਆਨ-ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਉਣੀ। ਡੰਡ _ਧਰਿ-ਡੰਡਾਧਾਰੀ ਯੋਗੀ। `ਤਾਪ--ਧੂਣੀਆਂ 

ਹੈ ਤਾਪਣੀਆਂ। ਹੋਮ-ਹਵਨ। ਨੋਮ-ਨਿਤ ਦੀ ਕਾਰ। ਗਉਨੁ-- 
6 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਰ-ਕੰਢਾ, 
% ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਨੀਰ-ਪਾਣੀ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪ੍ਰਿਅ- 

4 

੫. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਨੂੰ 
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।੨। ੍ 

ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। 0 

੭. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਨੂੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਮੈ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸ ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ; ਪਰ 
ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ।੩।੨।੧੫੫। ( ੨6 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਲਗਨਾਂ ਹੂ 
ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਹਨ। ਜੋਗ, ਗਿਆਨ, ਨੰ 
ਧਿਆਨ, ਸੈਨਿਆਸ, ਜਾਪ, ਤਪ, ਪੂਜਾ, ਹੋਮ, ਨੇਮ, ਤੀਰਥ 

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵੇਦ 
ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਆਦਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨ 
ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨੂੰ 
ਨੁਕਤਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਅਨਾਤਮ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨੰ 

ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ ਨਿਧਿ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ । 
੨. ਤੂੰਹੀ ਰਸ ਤੂੰਹੀ ਜਸ ਤੂੰਹੀ ਰੂਪ ਤੂਹੀ ਰੈਗ॥ __ ਨੂੰ 
੩. ਆਸ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥੧॥ 
੪. ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂੰਹੀ ਧਾਨ ਤੂਹੀ ਪਤਿ ਤੂਹੀ ਪ੍ਰਾਨ॥ ਨੈ 
੫. ਗੁਰਿ ਤੂਟੀ ਲੈ ਜੋਰੀ ॥੨॥ ਦੂ 
੬. ਤੂਹੀ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੂਹੀ ਬਨਿ ਤੂਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਨਿ॥ ਨ 

(੮ 

ਦੇ ੮ਿਆਰਾਂ। ੭. ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥ 
1 

ਸੰ ਜਿ 

ਹੀ ਅਰਥਾਂ : ਪਦ ਅਰਥ : ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਨ 
| . ੩ । 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਨੰਦ ਕਿਹੜਾ ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਮੋਰੀ-ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਰਸ--ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨ 
੍ ਮੰ? ਕਉ ਰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ। ਜਸ-ਵਡਿਆਈਆਂ। ਰੈਗ-ਜਗਤ ਦੇ ਨ 
() ੪ ੨<੧__=੩ ਪੀ ਹਕ 0) 
0) ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੇਂ ! ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੇਸ਼ਟ ਅਨੰਦ, ਉਸ _ 5 ਤੱਮਾਸ਼ੈ। ਤੋਰੀ-ਤੇਰੀ। ਮਾਨ-ਆਦਰ। ਧਾਨ-ਧਨ। ਨੂ 
ਰੀ ਰ ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਾਨ-ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਜੋਰੀ-ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ 
0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ਤੋ -_ ਕੂ 
6 ,. ਕਿਉਂ ਕੱ > _ਹੈ। ਗ੍ਿਹਿ-ਘਰ ਵਿਚ। ਬਨਿ-ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਗਾਉ-ਪਿੰਡ, ਨੂ 
( ਪ੍ਰ: ਡੈਂ ਜੀ! ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ, ਕੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ... ਨ ੬ ਗੀ: 
੍ ਰੀ ਲੀ ਵੱਸੋਂ। ਸੁਨਿ-ਸੁੰਵਾ, ਖ਼ਾਲੀ, ਉਜਾੜ, ਜੈਗਲ। ਨੌਰ ਨੇਰੀ-ਨੇੜੇ ਹੀ 
੨ ਮ ਪਤ ਜਿਦ ਨ ਲੀ 0 
0 ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ( 
ਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ : । 
ਰੇ ਟੇ ਵਾ ਦੇ “ਚ ੩ ਅ% 69 ਰੇ 

ਹੈ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਨੂੰ 
1 1 ਲੇ ਰਤ ਨ ੨੧ 

ਨ ਇਸੀ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ? ਹੂ 
(0 ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੈਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ _ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਘ੍ & ਚ ਰੇ ੪ ਰਖ ੦ ੨ ਹਉ ਮੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਸੈਦ ਹਨ। ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ 8 

($ __ ੜ.ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।% ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨ 
0 ੪-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮੰ 

ਪੂਜਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਾ ਰਸਹੈ। ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। ਨ 
( ੧੨੦੦੯੬੬੦੨੬੯੬੦੦੯੬੯੬੯੬੦੬੯੨੦੦੬੪੬੯ਟ੦੦੦੬੯੨੬੪੨੬੯੨੬੪੬੦ਟ੨੦੨੪੨੯੦੦੨੦ਟ੦੬੦੦੨੦੦੨੦੪੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੯੨੦੨੬੦੦੨੬੦੨੦੦੬੦ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜਨ 

ਵ 

02 00 

ਹਨ | 

55੨੯ ੨੬੩੭੩ 
੯੯੬੯ 

ਜੋਗੀ : ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਥੋਂ 
ਹੋਈ ਹੈ ? 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਤਿਆਂ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ 
ਹੈ।੩।੪।੧੫੭ 

ਰਾਗੁ ਗੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫ 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਦੀਪ ਕਦ 

. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹੁ 

ਆਗੈ ਬਿਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੈ ਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 
. ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥ 
. ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਬਿਚਿ ਹਉਮੈ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ॥ 

. ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਦੁਇ ਭੁੰਚਨਾ 
ਹੋਇ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੨॥ 

. ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦੂ ਪੁਰੀ 
ਨਿਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹਿ ॥ 

. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ 
ਹੋ ਸਾਕਤ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥ 

. ਜੈਸੇ ਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰਿ ॥ 

. ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ 
ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਮੀਤਾ-ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਬਿਖਮ-ਔਖਾ। ਪੰਥੁ 

ਭੈਆਨ--ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣਾ ਰਸਤਾ। ਹੋਮ-ਹਵਨ। ਬਧੇ- 
ਵਧ ਗਏ । ਭੁੰਚਨਾ-ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ ਮੁੜ । 
ਅਵਤਾਰ--ਜਨਮ। ਹੋ-ਹੇ ਭਾਈ। ਸਾਕਤ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 

ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ, ਮਾਇਆ ਵੇੜ੍ਹੇ ਜੀਵ। ਤੈਸੋ-ਉਹੋ ਜਿਹਾ। 
ਪੁਕਾਰਿ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਧਾਰੁ-ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਬਚਾਅ। 

ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ-ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦ੍ਰ, ਤਿੰਨਾਂ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਨਾਮ ਹੀ 

੧੨੧੦੨੪੨੦॥੨੦੪੨੨੦ ਅਲ ਨ ਕਲ ਅਲ ੬੭੨੭ 

ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਣ ਸਮੇ ਸਹਾਈ 
ਹੋਵੇ। ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ! ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਡੁਰਾਉਣਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

(੪੨੬. --4.੨੨₹-44₹੬.੨ 
ਅਲ ਅਾ 

੦੪੩੨੨੨/੨੨/੨੨੨੨੨੦੦੦੦੦੨੧੦੨੭੦੨੯੦੨(੭੦੨੧੦੨੦ ਦਾ 

(੨੦੯) 
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ਸਹ 

(੬ ਕਲ. ਕਲ 4. 
ਅਲ ਅਲ 

ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੧8 
੩6੬੯੦੦੬੯੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬6੬੦੦੦ਟ੦੬੦=੬੯= 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਡਰਾਉਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੱਸੋ, 

ਮੈਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ? 
ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, 
ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? 
ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ "ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ : 

. ਸਤ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ 
ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਸਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੨। 
ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ? 

. (ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੇ) 
ਯੰਗ, ਹਵਨ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ (ਬਿਕਾਰ) ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਏ, ਵਿਅਰਥ ਗਏ । 
ਅਤੇ: _` 

. (ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ) ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ 

੭੫੫੨੫<੩੫੦੩੦੩ 
੧੦੦ਵ੬੦ਟ6=੦ਵ੦੨ 
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ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਨੂੰ 
ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨। । 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਗ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਨ 
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਹਮ ਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿਚ $ 
ਵਸਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ? 0 

ਉ: ੬. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਗ ਨੂ 
ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਨੂੰ 
ਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਨੂਹ 
ਰੱਖ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰੀ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਨੂੰ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੂ 
ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦ ਪੁਰੀਆਂ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨ 
ਪੁੱਜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਅਚੱਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੀ 
ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਅਚੱਲ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕੇ ? ਮਹ 

: ੭. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਰ 
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੋ' ਭੀ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਨ 
ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਭੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਨੂੰ 
ਵਿਛੜੇ ਸਾਕਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੈ 
ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂ 
ਹਨ।੩। । 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨ 
ਵੀਚਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੀ ਇਹੋ ਨੂ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ? 
੧੧ ੧੨੧੧੦੫੧੦੬੦੬੧੦੧੦੦੧੦੩੧੦੦੦੦੧<੮੦ ੧੦੧ ੧੨੫ ੭੦ ੧ ਵਜ ੧੨੬੭ 
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6 ਉ: ਬਸਤਰ ਵਲ 
ਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ 
(ਰੰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ- 

( ਪੁਕਾਰ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ 

0 ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

0 ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰਾ! ਮੈਂ' ਡੀ 
ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਇਉਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ 
ਹੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ .ਮਨਾ ! ਸੁਣ, ਤੂੰ ਭੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
। ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਹੋ 
। ਸਕੇ ।੪।੧੧੫੮। 

0 ਭਾਫਾਰਲਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
 ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਰਥ ਆਦਿ 

੨੧੭੨੭੨੨੧੨੨ 

ਚ 

ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹੇਝ ਜੰ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 

( ਰਿ ਗਉਓਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੧੬ 
620੦6੨6੨੦੨੦੦੦ਣ੯ਟ੦ਣ੦੨੯੬੦੨੦=੦੦੦੦੪੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੨੦=੦=੦੨੧ ਕਲ ਅਲ 

੯. ਜਉ ਲਉ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚਲਿਅਉ 
ਤਉ ਲਉ ਡਾਨ ਭਰੇ ॥ 

੧੦. ਪੋਟ ਡਾਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ 
ਤਉ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਏ ॥੪॥੧॥੧੫੯॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਾਲ ਬੁਧਿ-ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੱਚਿਆਂ 

ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਨਿਰਛਲ, ਸਰਲ ਤੇ ਸਿਧੀ। ਜਿਵੇਂ 

ਮਾਂ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ 

ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ-ਭਗਤ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ 
ਭੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਖ ਅਥਵਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 

ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਲ-ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਏਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰੇ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਹਰਖ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਹਾਨਿ- 

ਘਾਟਾ, ਹਾਨੀ। ਮਿਰਤੁ-ਮੌਤ । ਚਿਤਿ-ਚਿਤ ਵਿਚ । ਸਮਸਰਿ- 

0 ਦ੍ੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨ _ ਬੇਰਾਬਰ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ। ਗੁਰ ਮਿਲੇ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਉ ਲਉ-- 
ਨਾਲ ਹੌਗਤਾ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ _ ਜਦ ਤੱਕ । ਸੋਚਉਮੈ' ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਚਿਤਵਉ-ਮੈਂ ਚਿਤਵਦਾ 
6 ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਉ-ਜਦੋਂ। ਭੇਟਿਆ--ਮਿਲਿਆ। ਆਨਦ ਸਹਜੇ--ਅਨੰਦ 

ਉਇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਦਾ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਤੇ 
| ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਕੇ _ਹੀ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਜੇਤੀ-ਜਿਤਨੀ। ਤੇਤੇ-ਉਤਨੇ। ਬੰਧ- 
ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ _ਬੰਧਨ। ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਰੁ-ਹੱਥ। ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ । 
0 ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਖ ਸਦੈਵੀ _ ਮੁਕਤ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ । ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ, ਹੰਕਾਰ 
0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ _ ਦੀ ਵਿਹੁ। ਬੁਧਿ-ਅਕਲ। ਅਰਪੀ-ਦਿੱਤੀ। ਕਉ-ਨੂੰ। ਡਾਨ- 
0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸਮੀਪੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੌਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਜ਼ਾ। ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡੈਨ। 
$$ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਰਾਜੇ ਦਾ ਡੈਨ। ਪੋਟ--ਪੰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਗਾਰ ਦੀ 
| ਸੈਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੋਝੇ, ਜੋ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੀ ਨਾ ਹੋਵ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਜਾਲ ਦੀ ਪੰਡ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ 

ਨੂ __ ̀ਚ ਜਉਲੀ ਮਾਣ ਮਰਲਾ ੫ 0404 
ਹਉ ੧ਓੱ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰ੍ ਘਰ 
੧ ੨. # 

੧. ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁਧਿ ਸੁਖੁ ਰੇ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ 
& ੨. ਹਰਖ ਸੋਗ ਹਾਨਿ ਮਿਰਤੁ ਦੂਖ ਸੁਖ ਨਾਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ? 
6) ____ ਚਿਤਿ ਸਮਸਰਿ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲ-ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ 
$ ੩. ਜਉ ਲਉ ਹਉ ਕਿਛੁ ਸੋਚਉ ਚਿਤਵਉ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ 
| ਤਉ ਲਉ ਦੁਖਨੁ ਭਰੇ ॥ 11111 41611 

੧ _੪. ਜਉ ਕ੍ਰਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਾ 
0 ___ ਤਉ ਆਨਦ ਸਹਜੇ ॥੧॥ ਸਿ ਗਾਈ ਤਉ ਉਹ ਕਿਵੇ? _ _ 
0! ੫. ਜੇਤੀ ਸਿਆਨਪ ਕਰਮ ਹਉ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਧ ਪਰੇ ॥ ਉ ਦੈ ਜਰ ਜਲ) ਹਲ “ਵਗ ਜਲ ਲੀ ਤੀ ਜਮ ਨ = 8 ਹਾਨ, ਲਾਭ, ਜਨਮ-ਮਰਨ, ਦੁੱਖ, ਸੁਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ 
ਨ ੬. ਜਉਸਾਧੁ ਕਰ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿਓ ਤਬ ਹਮ ਮੁਕਤ ਭਏ ॥੨॥ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। 
0; _੭- ਜਉ ਲਉ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਤੋ ਤਉ ਲਉ ਬਿਖੁ ਘੇਰੇ॥ _ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ? 
6 ੮. ਮਨੁ ਤਨੁ ਬੁਧਿ ਅਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਉ: _ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ 
0 ਤਬ ਹਮ ਸਹਜਿ ਸੋਏ ॥੩॥ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
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੧0, <<. 0 
0 ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੇਖ, ਜਦ ਲੰਨ ਹਿ/ਆੱਚੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਗਣ ਮਲ ਜੀ 
( ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨੂੰ ਬਾਲਕ-ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁੱਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 8 
ਮੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਸਹਿੰਦਾ _ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਬਾਲ-ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਨੂੰ 
(ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਭੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸਰਲਤਾ, ਨਿਰਇੱਛਤ, ਨਿਰਲੋਭ, ਨਿਰਵਿਕਾਰਤਾ ਤੋਂ' ਹੈ। ਜੋ ਨੂ 
ਮਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਵਸਥਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਚਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ, ਹੂ 
ਹੂ ੪. ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਾਲੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, _ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤੇ ਵਿਗਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨ 
ਹਰ ਤਦ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ__ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿਦਕ ਨ 
ਹੂ. ਤਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ । ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ, ਕੀ ਕੋਈ _ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਕੁਝ 
ਹਰ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਪਨਤਾ ਨਾਲ ਦੁਖ, ਨੂੰ 
0 ਉਂ: ੫.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਯਕੀਨ ਜਾਣੋਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਮੁਖੁ. ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ 
1 ਆਪਣੀ ਸਿ ਾਣਪ ਹੀ ੪ ਤਤ ਰਾ ਹੀ. ੨1 

ਨ ਰਮ ਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਦੁਖ ਲੋਸ਼ ਨੂੰ 1 ਫ਼ 5... 4. << ੨ ਰੋ ਦੁ । 
ਹੱ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਰ 

ਲੇ ਮਾੜ੍ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ੍ 
ਨ ਕੀਤੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਇੰ ਰ ਹਰ 

ਗਲੇ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਮਹ 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ __ ੧. ਭਾਵਨੁ ਤਿਆਗਿਓ ਰੀ ਤਿਆਗਿਓ ॥ (( 

ਹੋਇਆ ? ੨. ਤਿਆਗਿਓ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਤਿਆਗਿਓ ॥ ( 
੧ 

ਹਉ: ੬. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ __ ੩. ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਹਉ 

ਆ ਮਾਨਿ ਗੋਬਿੰਦੈ ਆਗਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (ਹੈ 
ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋ' ਛੁਟ ਗਏ ਹਾਂ ।੨। ੪. ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਦੋਉ ਸਮਾਨੇ ` ਨੂ 

0 __ 2੭-ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ : ਤਲ 

ਨ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਮਸਤਕੁ ਡਾਰਿ ਗੁਰ ਪਾਗਿਓਂ ॥ ਰ੍ 
. & 

ਨ ਰੰ 

0! ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ __“. ਮਮਤਾ ਰਰਤੇ ਨੇ ਆਪਤ ਵੁਖਾ | 
06 ਨੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗੁ ਠਾਕੁਰੈ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥ 
( ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ੬. ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ ਏਕੈ ਸੁਆਮੀ 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ! ਹੁਣ ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਉਦਿਆਨ ਦਿ੍ਸਟਾਗਿਓ ॥ ੍ਿ 
( ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ? ੭. ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸੈਤ ਭੂਮੁ ਡਾਰਿਓ 0 

| ਉ: ੮.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ । ਜਦ ਤੋਂ ਸੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੋ, ਪੂਰਨ ਸਰਬਾਗਿਓ ॥੨॥ ਹੀ 
ਨ ਮਨ, ਤਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ 2 ਲ੍ਰੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨੋ । 
(| ਦਿੱਤੀ। ਬਸ, ਤਦ ਤੋ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ ਮੰਨਿ ਬੁਰੋ ਨ ਦੁ 
ਪਿ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ।੩। ਨ ਗਿਓ “ਤਲ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: `_ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ੯. ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਪਰਸਾਦਿ ਸੈਤਨ ( 

ਹੀ ਦਾ ਸਦਾ ਡੰਨ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇ' ਸੋਇਓ ਮਨੁ ਜਾਗਿਓ ॥੩॥ ( 

ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਓਂੜਿ ਤੁਹਾਰੀ ਪਰਿਓ 1 
(6 ਉ: ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਹੀ ਜਾਣੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਇਓ ਸਰਣਾਗਿਓ ॥ । 

ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ੧੧. ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਹਜ ਰਸ ਮਾਣੇ ਿ 
0) ਉੱਚਾ ਗਿਲ ੨. ਡੇ (ਚ 

0 

ਰੰ ਵਿ ਰਿ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗਿਓ ॥੪॥੨॥੧੬੦॥ ਹੀ 
ਨ ਰਾਂ। 9 ਟ ਸਿ ਰੀ ੧ 

ਹੀ ੧੦. ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਲ ਰਲ ਦਾ ਨ ਮਗ ਦਾ ਗਰਗ 

੍ ਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, _ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੈਕਲਪ। ਰੀ-ਹੇ ਮੂ 
0 ਸੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁਟ ਵਗਾਈ, ਭੈਣ। ਆਗਿਓ--ਆਗਿਆ, ਰਜ਼ਾ। ਮਾਨੁ-ਆਦਰ। ਅਹੈਕਾਰੁ- ਨਰ 
ਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ _ਨਆਕੜ। ਸਮਾਨੇ-ਇਕੋ ਜਿਹੇ। ਪਾਗਿਓ-ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੈਪਤ ਨੂ 
ਨ _ਗਿਆ।੪੧੧੫੯ ਹਰਖੁ-ਆਏ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਸਉ 6 
ਨੂ ਜੰ 

ਤਲ: ਲਗਾ?” ਪੱਤ ਤੱਤ ਤਕ ੭੩੮ <-੭੩੨੨੦੭ -੯੭ਗ “ਤਕ ਤਕ :- ਤਕ -- 2 “ਤਲ. ਤਕ <-੭ਗ ੭੨ ਦਿ ਲਾ ਟੇ ਟੇ ਅਲ ਮੇ ਅਲ ਮੰ ਅਲ ਕਲ ਅਲ ਅਲ ਪੇ ਪਲ 9 ਅਲ ਕਮ ਅਲ ਕਲ ਕਦਮ ਕਿ ਪਦਾ ਖਾਦਾ ਰਿ 
/੨੨੨੨੨੨॥੨੧੨੨੨੭੨੭੨੨੦੨੦੨੭੨%੨੭੨੭੨੦੨੨ ੨ ੨੨੨ ੨੩੭ 
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੧੧੨੦੦੦੦੦੨੬ 
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੯੦੯੦੭ 

5੨੦੦੨ 

ਰੰ ੧੭੩੩ 
੨੨੧੨੦ 

੬, 

ਵਾ 

੪੨੧੦੦੦੨% 

ਨ ੨੦੨੦੨ 

੧੬੦੦੦੯੬੬੦੬੦ 
ਚ 

ਦਿਆ 
੧੨੬ 

੨੯੧੦੨੭੦੨੬੦੨੭ 
੧੧੨੦੦੦੦੦੧ 

੫ ੨੧੨੨੭ 

੦੦੧੬੯੬੦੬੦੨੦੨ 
੯ 

੯੦੩੨ 

ਦਾ, 

_ਲਹਾਂਤਕ ਸਟ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਬ ਜੰ 

ਦੁੱਖ। ਰੈਗੁ-ਪੇਮ। ਬਾਜੇ ਬਾਲ-ਨਫ ਅਰਾਂ,ਵਿਜ-ਗੜਲਾ ਹੈ) 
ਰੀ-ਹੇ ਸਖੀ। ਉਦਿਆਨ--ਜੰਗਲ। _ਪੂਰਨ-ਵਿਆਪਕ। 

ਸਰਬਾਗਿਓ-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਭ ਵਿਚ। ਕਰਤੈ--ਕਰਤਾਰ ਨੇ । 
ਕਾਰਣੁ-ਸਬੱਥ। -ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਰਿਓ-ਲਾਹ 
ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓੜਿ-ਓਟ ਵਿਚ। ਸਰਣਾਗਿਓ-- 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ । 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਕਰਦਾ 

ਹੈ; ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ? 
. ਹੈਂ ਸਖੀ! ਸੱਚ ਜਾਣ, ਮੈਂ' ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ' ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ 

ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ? 
. ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 
ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਤਿਆਗ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈ' ਗੋਬਿੰਦ 
ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ।੧(ਰਹਾਉ। 
੪. ਹੇ ਭੈਣੇ ! ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ 

ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 
ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੫. ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ 
ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਤੋ 
ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।੧। 

੬. ਹੇ ਭੈਣੇ ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਸੁਆਮੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਜਾੜਾਂ 
ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

੭. ਉਹੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸੈਸਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ 
ਭਰਮ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਸਭਰਮ 
ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈ ਤੋਂ ਭੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।੨। 

੮.ਹੇ ਭੈਣੇ ! ਹੁਣ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਆ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਸਬੱਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, 
ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ 
ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ)। 

ਦੀ ਹਲ) ਜੋ ਮਨਿ ਹ[ਇਜੀ।ਦੀ ਕਿਧਿਦਰਾੀ 
੧੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੬6੬੦੨੯੬ਣ੦੨੦੯੨੦੨੦੧ ਕਾ, ਆ 

00 ਹੀ 

(੨੧੨) 
੦੯੬੧੦੦੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨6੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੯੬੦੬੯6= 

(੬. ੨੨੮੬. 4 ੩੬4. 
92626ਣ62੦ਟ੦ਣ੦ਣ੦ਟ੦ਟ੦੬੦੬੯੦੬੪੬ ਪਾ 

ਗਾਉਂੜਾੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨₹੫ 

ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ।੩। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਵਿਚ 

ਰਹਿ ਪਿਆ। 

੧੧. ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗਦਾ ।੪।੨।੧੬੦। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਦ 
ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, 
ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗਉੜੀ ਮ੍ਹਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ॥ 
੨. ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਥੀਆ 

ਸਤਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੩. ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ 
ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਸਾਰੀ ॥ 

੪. ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਧਰਿਓ 
ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥ 

੫. ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ 

ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਬ ਚੁਕੇ ॥ 
੬. ਅਖੁਟੁ ਖਜਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ 

ਤੋਟਿ ਨਹੀ ਰੇ ਮੁਕੇ ॥੨॥ 
੭. ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਿ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ 
੮. ਲਾਹਿ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁਰੁ ਜਉ ਭੇਟਿਓ 

ਤਉ ਬਿਸਰੀ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 

੯. ਕਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੌਭਉ 

ਸੋ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਚਾਖਿਆ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਬਿਗਾਸਾ 

ਗੁਰਿ ਨਿਧਾਨੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਰਾਖਿਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪਾਇਆ--ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਿ-ਮਨ 
ਵਿਚ। ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ--ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ, ਦੋਹਾਂ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ ਨਾਮ 

ਦੀ ਹੈ। ਥੀਆ-ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਇਆ--ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, 
ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਸਨਾ- 

ਤਹ, ਤ੍ਰਿਖਾ, ਇੱਛਾ। ਕਰੁ-ਹੱਥ। ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ । 

ਸਾਰੀ-ਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਬਾਜ਼ੀ ਰੂਪੀ ਸੈਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 

ਅਘਾਇ ਰਹੇ--ਰੱਜ ਗਏ। ਰਿਦ--ਹਿਰਦਾ। ਚੂਕੇ-ਹਟ ਗਏ। 
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੨ ॥੨ 
੨6੨੬੦ 

(8 ਪ੍ਰ: 
ਮਿੱਤਰੋ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 1 ਕਦੇ ਭੀ ਮੁੱਕਣ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ੬ ਫਿਰੜੋ ਪਹਰੇ ਪਰ਼ਰੇ ੨੧ ੧੨੦੧੨੦੬੦੨੨੬ 

0 ਉ: ੬.ਐ 
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ਉਹ ਕਦੇ 3 

੨੨੪੬੦੨੦੦੨੬੬੦੬ 
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੨੦੨੦੬੦੬੦੨੨੦੩ 
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੨੦੩੬੧੬੯੬(੬6੦=੦੬੦੬ 
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੨੨੨੨੨ 5 
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(7੨੧੬੦੬੦੬੯੬੦ਟ੦੬੯੦੦੦੯=੯ਟ੯੦੦੬੦੨੦੦੦੦੯੬੯੬੯੦੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦੬੦੯੨੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੩੦੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੨੦੬੪੬੪੬੦੬੦੦੯੬੯੬੪੬੬੦੬੯੬੯੬੬੯੬੯੦੦੦੨੬੩) 

) 
ਹੈ 2. ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਮੋਹਨ ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨੂੰ 0 ਪੇ ੩ 11 
ਹੱ ਪਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮਾ॥ ਜੀਵ ਭਵਜਲ 'ਚੋਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਭਜਨ $ 
੮. ਜਲਤੋ ਜਲਤੋ ਕਬਹ ਨ ਬਝਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।੧। ਨੂ 
ਨ ਸਗਲ ਬ੍ਰਿਥੇ ਬਿਨੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥ ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨ 
6 ਦੇ 'ੱਜਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜੂ 
੯. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ? 6 
(8 ਇਹੈ ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ॥ ਉ: ੫. ਨਹੀਂ, ਐ ਸੱਜਣਾ! ਸੁਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪੱ ਰਾ ੬< ਹ ਨਲ । ੫ 0 ਆ ਦਾ ਨ ੧੦. ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰੈ ਦੀ ਕੀ) ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਨੂ 
0 ____ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੪॥੪॥੧੬੨॥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਕੂ 
ਹੈ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਉਬਰਤ--ਬਚਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ੍ ਿ ਰੰ ਪੀ ਦੀ ਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਲੋਕ-ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਅਕਾਸ਼ ਪਤਰ ਗੰ 
ਲੋਕ, ਏਹ ਸਾਰੇ; ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ, ਇੰਦੂ ਆਦਿ ਪੁਰੀਆਂ। ਮੰਡਲ-ਚੱਕ੍, ਵੀ ਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਤਮੰਨਾ ਵਧਦੀ | 
(ਮੰ ਘੇਰਾ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਥਾਨ। ਗਿਰਿ--ਡਿੱਗ ਕੇ। ਧਰਣੀ--ਧਰਤੀ ੬ ਹੋ ਭਾਈਓ। ਇਤਨੀ ਨ ਆ ਰੀ (ਮੰ 

& ਉੱਤੇ । ਨ ਕਿਨਹੂੰ-ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਨਿ ਭਵਨ-ਮਾਤ, ਓਇ ( (ਰੰ ਤੱ ੬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ'` ਬਿਨਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਟਿਕਾਅ ਮੈਂ 
0 ਪਤਾਲ ਤੇ ਅਕਾਸ਼। ਜੋਰੀ-ਜੋੜ ਲਈ। ਲਹਰੇ--ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਵੇ ਦੇ . ਨ 
0 ਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਭੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਨੂ੍ 
ਨ ਲਹਿਰਾਂ। ਬੂਝਤ _ਨਾਹੀ-ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਾ-ਕਿਥੇ ? ਇਿ ਐਸੇ ਲੋਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਰਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 1 
ਥਿਤਿ-ਟਿਕਾਓ। ਪਹਰੇ ਪਹਰੇ--ਹਰ ਪਹਰੇ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀ ਰੀ ( 
01 ੩ ੨ 1 

ਉਡ ਿਅਜ ੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੰ 
ਨੂ ਭਲਾਈ (ਬਜਦਾ 1 ਬਨਮਜ=ੀਨਿਗੀ ਸੰਨ ਹਨੀ (6 ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ 
| ਮੌਹਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਰਤ--ਕਰਦਾ। ਕਾਮਾ-ਕਾਮਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੋਗ-ਮਈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੁਰਨ ਨਹੀਂ 8 
ਨ ਜਲਤੋ ਜਲਤੋ-ਸੜਦਾ ਸੜਦਾ। ਨ ਬੂਝਤ--ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ । ਹੰਦੀਆਂ। ਨ 1 

ਨ ਬ੍ਰਿਥੋ-ਵਿਅਰਥ। ਸਾਰ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਧੂਰਾ-ਚਰਨ ਧੂੜੀ। ੮. ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਜੀਵ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨ 
( ਅਰਥ : ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਨੀ ਕਦੇ ਬੁੱਝਦੀ ਹੀ 
ਹੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਤ ਿਤ 

0 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ? ਪੁੰਦ। (0 

ਮਹ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਭਾਈ! ਇਕ ਭੋਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਗ- ਨ 
ਨ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬਿਲਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਬੇ-ਅਰਥ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਨਾਮ ਨ 

ਹੈ, (ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ)। ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ।੩। ਲ 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਇੰਦੂ ਲੋਕ ਆਦਿਕਾਂ ੯. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 

। ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਪੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਖ, ਤੇ ਨ 
ਹੋਣਗੇ ? ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਨ ੍ 

0 ਉ: ੨. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਆਦਿ ਇਹ _ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਖ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 0 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 00 

ਹਉ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਦੰਦ ਸਾਮ ਸਗ ਨਹੀ ਨ 
00 ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ੍ ਹਾ ੧ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ੫੬ ਅ ਵੀ 
ਰੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।੧ਰਹਾਉ। , ਮੀ ਉਆ ਸੀ ਲੱਨ 
ਨ ਪਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਦਰੀ ਪਲ 1 

ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ? ਭਾਫਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ੧8 
0 ਉ: ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ- 
( ਭੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਉੱ' _ਬਿਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
। ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ : ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰ 

੧੨੦੬੧੨੦੬੯੦੦੦੦੬੦੦੦੦੯੬੦੦੦੦੦੦੬੦੨੬੦੨੦੧੦੦੨੦੨੯੨੦੨੬੦੨੦੬੦੨੪੬੯੨੪੨੪੨੦੨੦੨੪੬੯੨੪੦੨੬੦੨੦੨੬੪੨੦੦੦੦੦੦੬੦੦੬੦੯੨੦੦੬੬੯੨੬ ਹੀ 
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ਮਾਰਾ ਸਰਲ ਜਰਗ ਰਿਹਆ (੨੧੬) 
ਲੀ ੧੨੦੨੦੦੬੦੨੬=੦੦੨੬੦੬੦੦੨੦੦੨੬੦੦੨੬੦੬੨੬੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬ 

੫੦, ਗੁਝ' ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕਿ ਤੋਂ ਗਰਾਫੋ। ਹੈਲੋ 
ਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ 
(ਹੀ ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। 
0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵਿਰਤ 
ਜੰ ਹੋਇਆ ? ਰ੍ 
0 ਉ: _ ਹੇ ਭਾਈ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 
। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਹੀ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ 
( ਹੈ।੪।੫।੧੬੩। 

! _ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
] ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ 

ਕਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸਚੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਗ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਜਾਣ ਸੀ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ-ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ 

ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਜਪ ਤਪ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਭੀ ਜਾਣੋ 

ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 
$£ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ 
ਨੀ ਰਸ ਨ ਜੀ ਕਰਿਮ ਬਸਿ 

ਕੋੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਰ੍ 

ਦੱਸੋ, ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਨਿਰੈਕਾਰ ਹੀ 

ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਼ੈ  ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ 
! ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨਮ 
$ ਜੀਵ ਦਾ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਬੈਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, 
ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਜੈਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ 
ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਦ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : 

ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 
0 ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
! ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਆਪ 
ਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 
ਉਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ 
6 ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪੈਖੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
(0 ੧ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ 

੧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੍ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਕੈ 40, 
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ਹਦ ੯੨੨੨%੨% ੨੨੨੪੯੩੪੪੩੬੬ 
ਬਿ ਲਾ 

੧੨%੨੦੨੭੨%੨%੨ 
ਚ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਅਵਰ-ਹੋਰ। ਕ੍ਰਿਆ-ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਭਾਵ £ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੋ'। ਸੈਜਮ-ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ 
ਯਤਨ । ਓਰੈ--ਉਰੇ-ਉਰੇ ਹੀ । ਮੂਸੇ--ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਚੁਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਵਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਹੈ: ਜਮ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਲਗਣ 'ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 
ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਘੁਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਢੁ--ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ। ਆਗੈ--ਅਗਾਂਹ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਚਲਣੁ- 
ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮ 

ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਜਾ 
ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ)। ਕਾਮਿ-ਕੰਮ। ਊਹਾ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ। ਬਿਧਿ-ਤਰੀਕਾ। ਲੋਗਨ ਹੀ-ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। 
ਪਤੀਆਵੈ--ਤਸੱਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ 
ਬੇਦ-ਚਾਰੇ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਮ, ਰਿਗ, ਯਜੁਰ ਤੇ ਅਥਰਬਣ। ਮੁਖ 

ਬਚਨੀ--ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ 
ਭਾਵ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਮਹਲੁ-ਟਿਕਾਣਾ । 
ਸੁਧਾਖਰੁ-ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਚਕ-ਪਦ, ਨਾਮ। ਓਹੁ--ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਝਾਖ 

ਝਖਾਈਐ-ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਪਾਠ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਰ 
ਗਰਾਮੀ--ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੈਸਾਰਾ-ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਕਤ 

ਪੁਰਖ। ਗੁਮਾਨੀ--ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ । 
੨੨੧੨੨੧੦੨੧੨੨੧੨੧੦੨੧੦੦੨੭੦੨੧੦ 

ਨ ਦਲ “ਕਮ ਕਦ ਖਗ ੭ 
੨ ੨੬ %੨੯੦੨੬੬੬੬੪੩੬੧ ੧੨5੨੯੦੭੨੧<੭੩੨੭ ੧੭5 

____ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧੬ 
੨੦੦੦੨੦੨੧੬੦੨੯੬੦੬੯੨੦੨੦੬੯੦੦੨੦ਟ੦੮੦੨੦੨੦੬੦੨੦੨੬੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੬ 

੨. ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਹੀ 
ਇਹਿ ਓਰੈ ਮੂਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (( 

੩. ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੈਜਮ ਮਹਿ ਰਹਤਾ (0 
ਤਿਨ ਕਾ ਆਢੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ 0 

੪. ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ । 
ਊਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ ਮਹ 

੫. ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਭੁਮਤਾ ਨ 
ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ॥ _ ( 

੬. ਊਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ੍ 
ਓਹੁ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥੨॥ (0 

੭. ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ ਨ 
ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

੮. ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ 
ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥ ੍ 

੯. ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ । 
ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ॥ (0 

੧੦. ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਹੀ 
ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥ ਉਰ 

ਦਾ, 
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ਆ 2੧੨੦੨ 

(੦੩੨4. ੩੬ ਤਕ 

[ਕ<<੭ 
(ਚ 

੦੨੧੨੨੭੭੨੯ ਹਵਨ 

ਤੀ 
੧੧੨੦੦% 



੨ ੦੨ 
ਦੀ 
ਹਰ 
੭" 0 0. 

੧੨੦੨੩ 
੯੨੦ 

ਰਲ ਗਤ 

੨੦੨੦੬੧ 

ਇਕ $੨੧੨੦੨੦੨੩% 
੩੬੨ ਚ 

57੨7੨੦ਣ੦ਣਨਵ 

੧੨੦੨੦੨੦੩ 

੧੨੬ 
ਨੀ 
੨੦ 

ਕਲਮ ਚ 

ਦਿ 
੧੦੦0੨ 

(ਲਾ 4. ਲਾ (੨੨੨੭ 

ਅਪ 
(੨੨੦੩੧ ੧ ੨੦% ੬੯੯੭੦ <੭੩੦੧੨੩੦੨੩੨੦੨੯੦੨੦੨੦ 

ਦਰ ਲਵ ੨੦੦੦੨੦੨੦੦੯੨੧੨੨੬ 

ਦਾ 
(੨ ਲਾ 

੨੦੧੦੨ ਜਾ 

(੭ ਜਾਂ 

੧੨੯੦੯ 

੨੨੦੨੬ 

੨ ੧੧੨੦੦ ੨ 
ਦਿ 

ਤੀ (੨੧੭) ਗਾਉਂੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਧਨਾ ੨੧੬ 

:੨੦੦੦੦੦੨੬੨੬੦੨੦੨੬੦੨੨੬੦੨੬੦੨੪੧੬੨੬੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੬੨੦੨੦੦੨੬੦੦੪੨੦੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੨੬੨੦੨੦੨੦੨੦੦੧੨੨੧੨੨੬੬੬੧% 

ਅਰਥ “ ਨਹੀਂ ਬਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਕੋਡ ਬਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਹੱ 

ਕਿਉਂ ਗਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।੩। _ $ 

ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? __ ਪੈ: 6404 04 
ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਬੇ- _ਉੰ: ੯_ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਲੋਕੋ! ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ $ (0 

ਅਰਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ : ਵੀਚਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 

੨. (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-:) ਜਪ, ਤਪ, ਸੈਜਮ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। __ 0) 
ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ, ਭਾਵ _ ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ' ਜੀ! ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? ਨ 

ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।%ਰਹਾਉ। ਉ:੧੦. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮ 

੩. (ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੂ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਵਰਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 

ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੪।੬੧੬੪। ਮਹ 

ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਫਲ) ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂ 
8. ਹੈ ਭਾਈ ! ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ _ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂੰਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਨੂੰ 
ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤ ਆਦਿ ਕਰਮ- _ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਪ, ਤਪ, ਸੈਜਮ, ਤੀਰਥ ਨੂ 

ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ _ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਮ- ਨੂੰ 

ਆਉਂਦਾ ।੧। ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਨੂ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ _ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ _ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੂ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਹੈ। 0 

ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ੫॥ 8 

ਵਧ ਅੱਗ ਪੜ ਦੀ ਦਰਗਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ੧. ਮਾਧਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਫਰਿ ਮੁਖਿ ਕਰੀਐ॥ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਟਿਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ: __ ੨ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹੀ 

੬. ਹੈ ਭਾਈ! ਇਸ ਬਿਧੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਜਿਉ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੀ 
ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਤਿਆਗੀ ਇਹ __ ੩. ਕਿਆ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਕਿ ਕਰਣੈਹਾਰਾ (ਹੈ 
ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਿਆ ਇਸੁ ਹਾਥਿ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ਹੀ 
ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ੪. ਜਿਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ (6 

ਸਿ ਪੀ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ 
ਪ੍ਰ: ਰੂ ਰੇ ! ਜੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਮ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ 1੧ 

ਗਜ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ਕਦ ਹਨ ਰੱ£ ਅੱਗੇ ਖਲਕ ੫. ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ 

ਰੇ ਜਾਰਗਾਂ ? ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ॥ । 

ਉ: ੭ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਫੋਕੀ ਕਲਪਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ __੬- ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰਿ ਪਹਿ । 
ਪੰਡਿਤ ਇਕ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥੨॥੭॥੧੬੫॥ 0 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਦ ਅਰਥ - ਮਾਧਉ-ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। £ 
ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵ __ਕਿ--ਕੀ। ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ-ਇਕੋ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਨ। ੧ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਵਹੁ-ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿ-ਪਾਸ, ਕੋਲ । 

ਲਾ ਲਾਅ 6 ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਤਨੀ ਕਠਨ ਸਿ ॥ 
ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਕਿਉਂ' ਖ਼ਾਲੀ ਸਾ .. ਨ 
ਆ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ( 

0 ਉ: ੮.ਹੇ ਸੱਜਣ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਹਰ 
2 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ (ਸੱਚੇ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 6 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਆਪ ਜੀ ਨੂ 
੨੦੨੦੨੨੬੧੬੦੨੬੧੨੬੬੦੬੯੬੦੬੬੬੦੬੬੬੦੪੬੦੪੬੦੨੬੬੬੦੬੬੧੨੦੬੨੬੦੦੧੨੦੦੨੬੦੦੬੦੦੦੨੦੦੦੧੨੦੦੦੨੦੦੫੨੧੬੦ 4੩6 



ਲਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜੰ (੨੧੮) ਗਾਉੜੀਂ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨₹5੬-੧੭ 
੧੨੯੨੯੬੯੨੧੯੦੦੨੯੬੯੨੨੦੨੦੨੬੦੨੦੦੦੨੨੬੦੬੦੨੦੦੬੦੨੦੬੦੨੬੬੬੦੬੯੦੬੦੦੦੬੦੨੨੦੦੨੨੦੨੪੨੪੦੦੦੨੬੪੨੨੦੨੩% ੧੨੯੪ 

ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ  ਮੁੱਖੋਂ' ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ _ ੧੭. ਜਿਨਿ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੈਤਾ ਜੀਉ॥ __ ਨ 
ਰੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। _ ____ ੧੮. ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਸੁ ਸੋਭਾਵੈਤਾ ਜੀਉ॥ _ ਨ 
ਮੰ ਨ ਆ ੧੯. ਜਿਸੁ ਸਾਧੂ ਸੈਗਤਿ ਤਿਸੁ ਸਭ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ॥ _ ਨ 

ਇੱ ਦੇ ਸਉ ੨੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥੧੬੬॥ ਨ 
() ੭ ਦ਼ ਬਦ ਨ (੩. ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ___ ਪੈਂਦਾ ਅਰਥ : ਦੀਨ ਦਇਆਲ--ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ 
0) ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਮੌਦਰ--ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
0) ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਰਾਇਆ-- ਨ 
ਮਹ ੪.ਹੇ ਸਰਵ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਜੀਵ _ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਨ-ਸੇਵਕ। ਵਛਲੁ-ਪਿਆਰਾ। ਬਿਰਦੁ-ਮੁੱਢ ਮੂ 

ਮੰ ਨੂੰ ਜਿਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।੧ _ ਕੇਂਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਧਰਮ। ਜਾਈ-ਜਾਈਂ, ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਨ 
ਰੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ _ ਨਿੰਉਂ-ਕਿਵੇ' ? ਸੁਕਰਣੀ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। ਨੂੰ 
ਵੀ ਕੀ ਰੈ? ਹੂ ਵਿ ਵਤਾਈ--ਵਤਾਈਂ', ਮੈ' ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ। ਪਤਿਤ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮ 
ਹਉ ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੀ _ ਡਿੱਗੇ _ਹੋਏ। ਕ੍ਰਮੁ-ਭਟਕਣਾ। ਪੂਰਾਈ--ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ _ਹੈ। $ 
ਮੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਾਤਾਰ! ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ _ “ਮਾਈਂ-ਲੀਨਤਾ। 
(6 ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਰਥ : 
(| __ £_ਗਰਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ! ਆਪ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੂ 
0 ਪਾਸ _ਇਕ ਏਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਆਲਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਨੂੰ 
ਹੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ।੨।੭੧੬੫। ` ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? । 
ਮਿ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ, (4 

0 ਸੋਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ : (4 
ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਨੈ 
0 ਉੜੀ ਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਉ । ( 

ਨਿਧਿ ੨. ਤੁਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮ 
ਮਰ ੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀਉ। ਨੂੰ 

0 _ ੧. ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 3: ਤੂੰ ਭਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਿਆਲੂ ਹੈਂ, ਦਿਆਲੂ ਫੀ. 
0 _ ੨. ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਕਰਿ ਸੇਵ ਲਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਪਿ ਉਪ ਰਿ ਇ ਸੀ ਇਟ 
0 _ ੩. ਭਗਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਪੀ ਨਨ  `" ਦੂ ੨ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ'। 
$ ੪. ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ੪. ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੈਂ, ਜੀਉ।੧ 
$ _੫. ਕਿਉ ਪੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਵਣ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰ: ੫. ਕਿਉਂ ਸਾਂਈਂ ਜੀਉ ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ।$ 
ਹੀ ੬. ਸੈਤਾ ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣੀ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੰਗੀ ਕਰਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਨੂੰ 
) ੭. ਇਹੁ ਜੀਉ ਵਤਾਈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ ਜੀ ? _ . . 
& ੮. ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਵੋ: 'ਏ-ਹੇ ਡਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ 'ਹੀ'ਪਰਤੀੜ ਜੁੰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨ ਪੋਥੀ ਪੰ ਬੇਦ ਖੋਜ ਜੀਉ ਵਾ ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। । 
0; _ ੯ ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਖੋਜੋਤਾ ਜੀਉ ॥ ੭. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੂੰ 
ਮਰ ੧੦. ਹੋਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੈਤਾ ਜੀਉ ॥ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ-ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ 
0 ੧੧. ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈਤਾ ਜੀਉ ॥ ਅਤੇ : 
ਹਉ ੧੨. ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਰਾ ਨਿਉਂ-ਨਿਉਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਾਂ ਨੂੰ 
0) ੧੩. ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਉ ॥ ਹੀ | 1 ਤਰ ਅਸ ੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਬਣ ਕੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਕ ਨੂੰ 

0 ੧੫. ਭੁਮੁ ਭਉ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਨਿਰਵੈਰੇ ਜੀਉ ॥ 6੩੬ ਰਾ 
0 ੧੬. ਗੁਰ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। | 
€੨੪੬੦੨੬੧ ੧੨੧੨੯੨੧੨(੨੬੯੬੨੨੧੬੦੨੦੬੦੦੯੪੬੦੦੬੪੬੦੬੬੦੬੬੦੬੬੦੩੦੦੨੨੦੨੧੨੪੬੧੨੯੨੯੩੦ ੧੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੯ਟ੦੦੦੦੨੦੦੦੪੬੯੨ 
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੧੧. ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦ 
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ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
੧੨. ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੀ।੩। 

੧੩.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੧੪. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 
ਪਾਪੀ ਭੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ 
ਹੋ ਗਏ। 

੧੫. ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੧੬. ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ।੪। 

੧੭. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣ 
ਗਿਆ। 

੧੮. ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ। 
੧੯.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, 

ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਣੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਈ । 
੨੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਾਈ 

ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ 
ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ।੫।੧।੧੬੬ 

ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 

ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਮੁੜ ਕਦੀ ਵੱਖਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥ 

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥ 
ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 
ਸੈਤ ਦੇਉ ਸੈਦੇਸਾ ਪੈ ਚਰਣਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥ 
ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਮੈ ਕਰੇ ਅਨੰਦਾ ਜੀਉ॥ 
ਵਣਿ ਤਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਉ ॥ 
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈਦਾ ਜੀਉ ॥ 
ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥ 
ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਉ ॥ 
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੈਦਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ ॥ 

. ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥ 
੨: ੩੩ 4; 4. ੩, 44,544, ,;55-.4. ੩੩, 44 ੬4 4. ੩ 4... 4 54. 4, 4. ੩4 ੩ 4“ -੭ਕ-੭ 
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. ਬਿਨਉਂ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਕਹੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥ 

. ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਜੀਉ ॥ 

4 
੨੦੬੦੬੦੨੬੧੨੯੬੬੦੬੬੦੨੧੬੯੦ 

੨੦੦੦੨੦੨ 
੧੩ 0 

੧੪. ਦਰਸਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰਹਰਿਆ ਜੀਉ॥ __ ਨ 
੧੫. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਪਿ ਤਰਿਆ ਜੀਉ ॥ 
੧੬. ਇਹੁ ਅਜਰੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸਹੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੧੬੭॥ ਮੀ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਹਮਾਰੈ-ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ। ਸੰਤ ਦੇਉ- ਨੂ 
ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਦੇਸਾ-ਸੁਨੇਹਾ। ਧੈ-ਪੈ ਕੇ। ਸੇਜ- ਨੂੰ 
ਹਿਰਦਾ-ਸੇਜ। ਬਿਗਸੈਦਾ-ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਵਣਿ- ਨੈ 
ਤਿੰਨ ਭਵਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ਲਹੀਐ-ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਪਖਾਰਿ-ਧੋ ਕੇ। ਕਰੀ-ਕਰੀਂ, ਮੈ' ਕਰਾਂ । ਅਰਚਾ-ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ! ਮਹ 
ਪਰਹਰਿਆ=ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਿ-ਜਪ ਕੇ। ਅਜਰੁ-ਨਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਜ਼ੈਰ ਮੂ 
ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਰਖ ਦੇਵੀਏ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਓਹ ਭਾਂਡਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੂੰ 
ਅਜਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਹੀਐ-ਸਹਿ ਹੂੰ 
ਲਹੀਏ, ਜਰ ਜਾਈਏ, ਪਚਾ ਲਈਏ । (4 

ਅਰਥ : 
ਪ੍ਰ: ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈ 

ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੈਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨ 
ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ? 0 

ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨ 
ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਨੂ 
ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਓ। $ 

੨. ਤਾਂ ਜੁ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । 0 

੩. ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਮੈਂ' ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ੧ 
0 

ਨ, ਵਾ, 
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ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ 

ਜੀ। 

੪.ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 

ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 

ਤਰੀਏ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੧। 

2, 

4 ੬ 

4; ਰਲਾ 4. 

੧੦੦੦੯੨੦੨੦੨੦੨੨ 
ਦਿਲਾ 

ਪ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ 
ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹੀ 

੬. ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਖ ਜੋ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1 

੭. ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ 
ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 

੩. 9੨੨੨੪੨੬੦੨੭੨੧੨੨% 
ਕਰਾ ਰਲਾ. ਜਾ ਕਲਾ ਲਾਜ ਅਲ 
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ਹਿ ਦਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰੀ 
ਮੀ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ।੨। 
੯. ਹੇ ਸੰਤ ਜੀਉ ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਠਾਕਰ ਜੀ ਪਾਸ 
ਨ ਭੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ' ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਧੋ-ਧੋ 
ਮਹ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ : 
੍ ੧੦. ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, 
ਨ ਅਰਚਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ 
__ ੧੧.ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ। ਅਤੇ : 

੧੨.ਮੈ' ਉਸ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਨ ਹਾਂ।੩। 
੧ __ ੧੩.ਹੇ ਸੈਤ ਜੀਉ ! ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਸ 

ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਮਹ ਅਤੇ ਤਨ ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਫੁਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। 
ਨ __੧੪.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ 
0 ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 
6 ੧੫.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ! ਆਪ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ 
ਹੀ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। 
ਹ! __ ੧੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਹੁਣ ਇਕ ਦਾਨ ਹੋਰ ਭੀ ਕਰੋ, 
(0 ਇਹ ਜੋ ਸੁਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਰ 
। ਸੁਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਅਜਰ 
(0 ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇ' ਜਰ ਸਕੀਏ ।੪।੨।੧੬% 

0 ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ, ਇਲਾਹੀ 
6 ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ 

ਨੂੰ ਬਜ਼ਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਦੋਂ-ਬਦੀ ਹੈਕਾਰ ਆ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
` ਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ 

ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

$ ਵਡ-ਪੁਣੇ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 
6 ਜਾਂਦਿਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ 

0 ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਤਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 

| ਾਇਦਾ ਕੋਈਂ ਨਹੀ। 

ਭਾਵਾਰਥਾ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੈਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਉ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਵੇਲੇ ਅਚਨ-ਚੇਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਪ 

ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ 
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਕ 

ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਨ 
( ਕੀਤੇ ਹਨ। 
੯੮੪੨੬੦੬੬੦੦੦੨੦੨੬੬੯੬੦੪੨੬% ਅ (“੭੨੨ ੭-੨੩੦੮ “5੩੩੮ 2 ਪਲ 
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ਭਿ ਵਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 
ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ 

ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ 

ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ 
ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਉ ॥ 

. ਨਾਮ ਨਿਰਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ ॥ 

- ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 
. ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥ 

. ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥ 

. ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਭਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਉ ॥ 

. ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਜੀਉ ॥ 

- ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥ 

ਪਦ ਅਰਲ “ ਸਾਜਨ-ਹੇ ਸੱਜਣ ਹਰੀ। ਮਨ ਮਿਤ--ਮਨ 

ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ। ਭਿ-ਭੀ। ਵਾਰੇ-ਸਦਕੇ। ਪਰਸਾਦੀ--ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ। ਪਾਈ-ਪਾਈਂ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਕੀਆ--ਦੀਆਂ। ਜਾਈ-ਜਗ੍ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 

(ਨ (7 ੧੭ [ਸਿ = ਉਇ & 6 ਟੀ 

ਤਹ -< .<? .) % =) < ੧੬ 0 0 ,$? 2 ੨ 

ਲਿਵ-ਲਗਨ। _ਵਣਜਾਰਾ-ਵਪਾਰੀ। _ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, 
ਸਰਮਾਇਆ। 

ਅਰਥ : 
ਪ੍ਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ 

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਉ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ 
ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ-ਪ੍ਰਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮ 
ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ! ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ । 

੨. ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਭੋ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਭੀ 
ਮੇਰੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹੈ। 

੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਉ ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲੋਂ । 

੪. ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਾਂ ।੧। 
੫.ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਨ ਆਤਮ ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਜੀਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
੬. ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

44੫ 
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ਹੀ ੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ੫. ਵਿ ਤਰਾਰ ਜਾਤਾ ਤੀ ਰੀ ਹਿ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ___ ੬. ਕੋਈ ਜਿ ਮੂਰਖੁ ਲੋਭੀਆ 
ਰੰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਿ ਨ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ॥੨॥ 
੍ ੮.ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੨ ੭ ਇਕਸੁ ਦੁਹੁ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ॥ 

ਨ ੯_ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ __` ਮਿ 1 
ਨ ਰਿ ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਦਿ ਮੁਠੀ ॥ 

ਲੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ੯ ਇਤ ਅਹੇ/ਨਾਇ ਖਜੀਅੜਾਂ | 

8 ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨ. ਹੀ 
(0 ੧੦. ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ _ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਜਪਦਿਆਂ-ਜਪਦਿਆਂ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਠੀ ॥੩॥ 

ਉਸ _ਵਡਭਾਗੇ ਦੀ ਲਿਵ ਇਕ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ __ ੯. ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਰਿ ਸੋਹਦੇ ਨ 
ਹੈ ਦਰ ਦਰ ੧) 

( ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ, ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ _ਰਹਿਤ ਅਨਦ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥ ਹੀ 
ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ੧੦. ਰੈਗਿ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਹੀ 

0 ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 0 ( ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਤ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥ _ ਨੂੰ 
6! ੧੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 0 
2&% ੨੨ ਛੇ ੨ ਹੈ. _ੱਲ < ਦੇ ਅਤੀ ਰੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈੱਦਾ ਹੈ। ਤਮ ਫ਼ਖਰ ਦੀ ਥਾਂ । 

0! ੧੨.(ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ) ਅੱਠੇ ਮਹ ਤੰਰੋ ਪਲ ਦੇ ਸਿ ਇੱ 00000606,' 
1 ਹੀ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਆ ਆ ਰਿ 4 ਰੀ 
। ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਉ।੩। ਦਰਾਂ “ਬਰ ਰਿ ਹੀ ੍ 1 

0 ਆ ਦਮ ਕਲ ਰਿ ਦੀ ਲੀ ਨ ਮਹ ਰਤ ਰਗ : __ ਅਖੀਂ-ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮੂਲਿ ਨ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਆ- ਨੈ 
। ਨਾਮ ਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖਿਆ ਹੋਮ ੫ ਵਿ ਓ ਤ ਆ 7 ਮੈਂ ਕੀ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੁੰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਹੈਂ, __.&_ (0 
1 ੨ . ੍ ਲਾ ਦੱਸਾਂ। ਇਕਤ--ਇਕ ਵਿਚ। ਸਾਦਿ-ਸੁਆਦ ਵਿਚ। ਇਕਤੁ # 
ਹੂ ੫ ਸਾਦਿ-ਇਕੋ ਸੁਆਦ ਵਿਚ । ਮੁਠੀ-ਕੁੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੁ ਮ 
0 ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱ ਰਸੀਅੜਾ-- 0 
6 ੧੫.ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਣਾ ਰਿ ਉਨ ਨ ਜਰ 
ਰੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਅਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੀ 40 ਓਰ 
ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਰੰ 

੧੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ : 0 

ਪਾਸ ਇਸ ਸੱਚੇ ਹਰੀ-ਧਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂ 

ਪਲ 
ਆ 

੧ 

ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ।੪।੩।੧੬੮। 

ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 
ਲਿਵ ਦਾ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ 
ਪੱਲੇ ਬੈਨ੍ਹੋ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 
ਜੋਰਿ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਖਿ ਵਸਾ 
ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆ ਸੁਣਿ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥ 
ਕਹੀ ਸਵਾ ਲਹ ਮੁ ਦਆ ਸਰਲਿੱਲੀ ॥੧॥ 

੨ 
ਆ 

ਹੈ :੭ 

੩. 

8. 
੫੬ 

੨ ਨ 
0 ੧੨6 ਪਾ ਦਾ ੮ ੨੦੦੦੦੦੦੬੬ ੨੧੨੧੩੧੦੧੩੧- ੨੦੬੧ 4 

<< ੧੨, 
3 ਪਦ ਤਕ ਤਕ ਅਕ5-੭ 

ਆਲਾ ਮਾ 2 ਪਾ ੯ ੧ ੧੯੦੦੭ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂ 
ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਨ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀ ਪਿਆਰੇ ਨੰ 

ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! 
ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ', ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਇਥੇ ਓਥੇ ਮੇਰਾ 
ਤੂੰਹੀ ਮਾਣ ਹੈ'। 1 

ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਾਲ & 

ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ- ਨੂੰ 
ਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਰੀ 

ਨ ਆਉਦੀ ? ॥( 

ਉ:੩-੪. _ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਰ 
ਕੇ ਸਮਝ ਭੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨ 
ਇਸ 

ਇਕ %੨੧੩੯੨੦੨ ਵਾ 

ਣਾ 

ਪੰ ਬਹ 
8 
9 ੨. 

ਨ ੧੧੨੦੦੦੦੦੨੧੦੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੨੨੨) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧£ ਹਉ ਦੂ 
66202ਟ6ਟ6ਟ੦ਣ੦੬੦੬੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੪੬੦੦੦੦੬੦੬੦੬੬੦੦੦੦੦ਟ੪੯੨੬੦੬੯੦੦੯੬੬੬੦੬੦੦੬੦੦ਟ੦੨੦੦੬੦੦੬੦੬੦੦੬੬੯੬ 
&0 [।। 

8 ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੂੰ 
01 ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੀ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ ।੧। ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਨ 
0੧ ੫. ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ _ਹੈ। ਧਰਮ-ਮੰਦਰ, ਤੀਰਥ ਟਿਕਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨ 
ਰੰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜਾਂ ਸੁਝਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਿਆ! _ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ-ਰਸੀਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਨੰ; 
0 ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, _ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਂਗਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਭੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਭੀ ਨੂੰ 
ਮਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ _ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੂ 
ਨ ਭੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਟੂਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾਮ-ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਨ 
੍ ਹਨ। ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਭਾਈ! ਨੂੰ 
6 ੬.ਪਰ ਜੀਵ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਆਖੀ _ ਜਾਗੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਓ, ਤੇ ਨ 
ਨ ਹੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।੨। _ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਮਾਣੋ। (1 
8 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਗਉੜੀ ੧ (0 
ਉ____ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣ-ਸੁਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ- ਹਦ ਮੰ 
0 ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ? ਨ. ਰਾ 0 

| ਉ: ੭. ਹੇ ਭਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ, ਦੋਂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਚਹੁੰ ਦੀ __ ਦੈੱਖਂ ਭੋਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ॥ ਨ 
ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਇਕੋ __ ੨ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ । 
ਨ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ' ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਵ __ ੩. ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ 
1 ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ॥ 

(ਉ (ਉਤ 5; ਜੜ ਜਬਤ ਨੀਲਾ | 6 ਉ: ੮.ਹੇ । ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ ਰੀ 
(8 ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਮਮ ਹਉ 
( ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ॥ 0 
( ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧਿ ॥ ੧ 
ਮਰ ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।੩। ੬. ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਮਰ 
4! ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ____ ਮੈਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ॥੨॥ ਨ 
ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਗੇ ? ੭. ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆ 0 

ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ 
[ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਭੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਿ ਵਾਣ ਤਰ ੧੪ ੍ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਐਸੇ (4 
ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ _. ਗੋਰੇ ਨਾਰਾਇਣੁ ਦਯੁ ਗੁਰੁ 

ਪਉ “> 

(0 ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 
ਮਰ ਹਾਂ।੪।੧੧੬੯ ੧੦. ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਨ 
ਹੈ ਭਾਵਾਰਥ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੌਡ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੪॥੨॥੧੭੦॥ | 

0 ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ-ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੈਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ $ 
| ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਿਆਨੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ $ 
6 ਜੋ ਸੁਣ-ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼। ਜਮਕੰਕਰੁ--ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਮਦੂਤ । ਸੁਰਤਿ-ਸੂਝ । $ 
੧) ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣ-ਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧਿ-ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਨ 
0 ਹਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ _ਕਰਾਂ। ਜਗਜੀਵਨਾ-ਹੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਨ 
0 ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ _ ਅਗਮ-ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ। ਅਗਾਧਿ-ਹੇ ਅਥਾਹ। ਗੁਸਾਈਆ- ਨੂ 
ਮਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦਯੁ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ । ਗੁਰਿ ਨੂ 
ਮੋ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੋਭ-ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਤੁਠੈ-ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਪਏ। ( 

੮੧੨੦੨੯=੯੬੯ਟ6੨੦੬੦੨੬੯੬੦ਟ੦੬੦੨੦੨੧੬੦੨੦੦੦੬੦੨੯੨੦੬੯੬੬੦੨੦੦੨੯੬੬੧੬੯੬੯੬੯੨੬੦੦੯੬੯੬੦੨੦੬6੨੦੨੦੨੦ਟ੯੯=੯ਟ੦ਟ੦੨੦੨੦੦6੨੦
੨੦੨੦੨੦੦੦੨<੦ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੨੨੩) ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੧੯ 
(6:੨੦੨੦੦6੨੯ਟ6੯੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦ਟ੦=੦੬੯ਟ੯੦੦੨੦੨੯੬੦੬6੦੦੨੦੬੯੬੦੨੦੬੦=6੬੪੬੯੬੯=੬੧੬੦ਟ੦੨੦੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੨੬੦੨੬੦੪੬੧੬੦੬੦੦੦੨੦੯੦੦੦੦੪੬੦੦੦੬੦ ੬ 
01 ਨ 4 

ਹੀ ਅਰਥ : ੬. ਕਿਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਰ 
ਇ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥ 

ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ___੭. ਜਿਸੁ ਲੜਿ ਲਗਿਐ ਜੀਵੀਐ ੍ 
ਿ ਹੋਂ? ਭਵਜਲੁ ਪਈਐ ਪਾਰਿ ॥ 

ਅਉ । & ਤੇ 04 ਇਤ ਨ ਈਦ ਹੈ ਗਾਈ ਐਸੀ ਜਾਂ ਨਾਸ ਦੀ ਗਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ । 

ਦੇ 2 2 ੨ ਦੱ 1 

ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੯. ਸਾ ਸ਼੍ਸ਼ 

($__ ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ (ਗਿਆਨੁ) ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਸੋਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ 
ਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਦੇ ਰਹੀਏ।੧ __ ੧੦. ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਰ 
0 ਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜੇ ਨੂ _ ਵ.ਹੈ ਭਾਈਓ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਿ ਸਚੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥ 
੧0 ਇਿ= ਵਰ 0 ਚ 

ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਦ ਅਰਥ : ਜਪਿ-ਜਪ ਕੇ। ਕਾਮਾ-ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਜਿਸੁ ਨੂੰ 
1 ੨੩. 

ਦਾ, ਰੰ ਨ ਰ। ਮਾਹਿ-ਜਿਸ ਵਿਚ। ਲਗਿਐ-ਲੱਗਿਆਂ। ਜੀਵੀਐ-ਜੀਉ ਨ ਹੀ 
। ੪. ਬਸ, ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਪਈਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲੁ-- 
ਹੀ ਦੀ ਜੀਭ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।॥ __ ਸੋਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ। ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ-ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ। ਮੂ 
(0 ਪ. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ _ਉਧਾਰੁ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਦਰਬਾਰਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ 
੍ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਵਿਚ। ਰਾਸਿ-ਸਰਮਾਇਆ। ਰੰ 

੧ __ ੬. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ; ਹੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ੧ 0 
। ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਤੈਥੋਂ ਰ੍ (1 ਵਿ ਅਗ ਗੀ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਭੀ ਹੈ, 0 
ਮੀ ੬ ਰੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੁਰਨ ਹੋ 6 &ੂ __ ੭.ਹੈ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, 0੬ = ॥ 
ਨ << ੫ ੩. ਦਾ ਆ ਜਾਣ ) 

੍ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਸਭੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਗਏ। ਰ 
(4 ਇਆ ਤਿਨ ਮਰ ਆ ਉ: ੧. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਨ, ਮ 
। ਦਿ ਉਪ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ $$ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੋਗ ਸੈਤਾਪ ਦਾ ਰੈਚਕ ਮਾਤ ਰਹੀਰੈ। ( 
( ਲੱਗਦਾ ।੨। ਰੇ ਨ ਨ ਰੇ 1 
( ੨ ੨ ੨. ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ &੧੍ 
ਮੂ ਉਤੇ ਕਿਆ ਕਲਨ ਵੇ ਪੜਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।੧ਰਹਾਉ। 6 
ਨ (6 ਚੀ ਦੀਨੀ ਕਰਨ ਗੱ ਹੁਣ ਦਾ ਸੂ ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਰਾਮ-ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ-ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 

੦ ਗੁਰੂ ਾਰਖ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕ੍੍ਿਪਾਲੂ ਪ੍ਰ, ਕਿਉ ਜੀ! ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ 
( ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ? _ ਨੈ 

ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ।੪।੨।੧੭੦। ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਇਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਝੂਠੇ 

0 __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾਮ (ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ) ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨ 
& ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸਫਲਤਾ ਓਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ । 
ਉ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ।੧ ॥ 

੨ ੨ ੩ 0 
੍ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੫.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਸਾਰੇ ਫਲ । 

0 ੧. ਰਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ॥ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂ 
| , ਜਪਿ ਕਲ ਗਮ ॥੧॥ ਰਰਾਈੀਂ # ਤੋਂ ਕਦੀ ਭੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। । 
0 ਦੀ ੧0 ਹਟ ੬. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਦੀ $8 
ਮਹ ੩. ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਦਿਅ ਕਿ ਮੁਖੁ ਪਵਿੜ੍ ॥ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ । 

੪. ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿਤ੍ਹ ॥੧॥ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨ ॥ 
ਨੰ _੫. ਸਭਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਫਲਾ ੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰੂਪ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਆਤਮਕ ਨੂ 
੨ 

ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸੁ ਮਾਹਿ ॥ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉ ਪਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ- ਨ 
੬੯੬੧੬੯੬੧੩6੨੨੨੬੯੬੦੬੬੪੨੦੬੯੨੯੬੬੦੬੯੬੪੯੩੬੪੬੨੪੬੬੦੬੦੦੬੬੯੬੬੯੨੬੪੬੯ਟ੯੬੯੯੪੬੪੬੬੧੨੦੩੨੬੦੨੬੬੬੦੦੦੨੦੨੬੨੯੨੬% ੮ 



ਸਿਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੨੨੪) ੬੨੫੬੬ 
(੨੨੪੬੦੨੬੦੨੬੬੧੨੬੧੨੬੫੨੬੨੬੨੬੬੬੧੦੦੧੦੦੨੬੦੬੦੨੬੩੬ ੧੨੨੧੨੬੯੬੬੪੬੬੬੯੬੬੪੨੯੬੦੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੨੦੨੬੬੦੬੦ 

ਰੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਤ ਮਨ 'ਚੋਂ ਅਰਥ : 
ਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਗੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਸਫਲ ਹਨ ? 

੍ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ 
(ਹੀ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ? ਰਿ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ! ਤੂੰ ਸਦਾ 
00 ਉਂ: ੮. ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੁ, ਉਸੇ 
1 'ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਣ ਗਾ। 

ਨ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ _ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
ਨ ਹੈ।੩। ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣ-ਗਾਉਣ ਨਾਲ 
00 ੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜਸ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ 

ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। 
ਉਹ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸੇ ਗੋਪਾਲ 

ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਬਚ ਜਾਂਦੇ 
6 ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 
੍ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।੪।੩।੧੭੧। 

0 ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫॥ 
੧. ਮੀਠੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਜਿੰਦੂ 
ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
। ੨. ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ 

ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
[ ੩. ਹੋਰਿ ਸਾਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ 
0) ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥ 
0 _ 8. ਵਿਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਜੋ ਕਰੇ 
( ਫਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
੫. ਅੰਚਲੁ ਗਹਿ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਣਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
&! ੬. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਆਰਾਧੀਐ ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰੁ ॥੨॥ 

੭. ਸਾਜਨੁ ਬੰਧੁ ਸੁਮਿਤ ਸੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਦੇਇ ॥ 
ਹੈ ੮. ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਮਿਟਾਇ ਕੈ 
੬ 

ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥੩॥ 
੧ _ ੯. ਮਾਲੁ ਖਜਾਨਾ ਥੇਹੁ ਘਰੁ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਦਰਿ ਤੇਰੈ 
ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਨੋ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ॥੪॥੪॥੧੭੨॥ 
ਪਦ ਅਰਥ . ਜਿੰਦੂ-ਹੇ ਜਿੰਦੇ। ਮੀਠੇ-ਮਿੱਠੇ, 

ਨ $ ਦਾਇਕ। ਸਾਦ-ਸੁਆਦ। ਫਿਟੁ-ਫਿਟਕਾਰ-ਯੋਗ; ਨਿਕੰਮਾ, ਸਰ 
& ਅਰਥ, ਧਿ੍ਕਾਰ। ਐਚਲੁ-ਪੱਲਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿ ਸੈਗ 
0 ਕਰਕੇ । ਗਹਿ ਕੇ-ਫੜ ਕੇ। ਉਧਰੈ--ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਇ- 
1 ) 

ਨੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ। (0 ਪ੍ਰਭੂ। ਦਰਿ-ਦਰ 'ਤੇ । ਤੁਧ ਨੋ- ਸਿ 

ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵੱ ਨੂੰ। 
ਛੇ ਤੈ 

ਰੂ 

੫ ੮੬੪੨੬%੨੩% ੧੩੨੩੯ ੩੬ ੨26੨੧੦੨(੧੦੦(੭੭੨5੨(7%੨੭6੨੨੭੩੯੨੨੩੯- ੭੩੪ (੩੨ % ਕਾ ਕਲ 4. 
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ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਚਿਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ! 
ਨੂੰ ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ 
ਕਿਤੇ ਭੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ।੧। 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਹਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵੀਏ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਵਾਦ ਸਾਥੋਂ ਛੱਡੇ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ? 
. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ 
ਹਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਕ 
ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਿਆਂ ਸੁਆਦਾਂ 
ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਗਿਆਨ- 

ਇੰਦਰਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ (ਰੁੱਖਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 
ਮਨ ਭੀ ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਲੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਿ੍ਕਾਰ-ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। 

_ ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ ? 
. ਹੈ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰੂਪ ਪੱਲਾ ਫੜ 

ਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

੬. ਹੈ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਤਾਂ 

6੪੨ _&% 

ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੀ . 

(ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ।੨। 

ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਅਸਲ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸੱਚਾ ਸੈਬੈਧੀ 
ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ : 

. ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ (ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ) 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੩। 

. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ 

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 
ਵੱ ਮੰਗਲ ਮਲ ਨਬੀ ਨ 

੨੨੧੦੨%੩੦੭੨੨%੨੨੯%੨੦% ੧੯੦ (6੦੨੯੧੦੨੧੦੨੧੨%੦੨% 
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. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨ 

ਨਕ 



ਸਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜਾ (੨੨੫) ਗਾੜਾ ਮਹਲਾ ੯-ਪਨਾ ੨੧੯ 
ਲੋ ਟੀ ਕੀ <<. 

(੨੦੦੦੦੦0੬੦੦੦੬੦੦੦ਣ੦੦6੬੦ਣ6=੦੨੧੯=੧੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੯੨੯੨੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦ਣ੦੨੦੨੦੦੦੨੯੨੯੦6ਣ6=ਣਣਣਨਣਣਣਣਨਣਣਣਣਣਣ9ਣਣਲਨ ਦੇ 
00 ਨ 
ਹਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, (ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ _ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ 
ਨ ਰੰ ਨ 0 ਹਾਂ)।੪।੪।੧੭੨। ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ | 

ਹੈ ਮਿ ਅਤ ੧. ਸਾਂਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥ 00 
0੧ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨. ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਸੈਗਤਿ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਹਰ 
ਲਗਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਤਾ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 0 

0 ਰਹਿ ਕੇ, ਸਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਦ ਆ (4 
06 ਔਗੁਣ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜੀਵਨ ੩. ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੌ ਿ 
(0 ਰਸਦਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਲਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥ ( 
0! ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਿਆ ਦੁੱਧ __ ੪. ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਹ 
00 ਨ! < 1 ੨. ਵ 

0੧ ਅਕਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਤਿਨਿ ਜਗਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ (0 
ਆ =. 1 " ਹੈ 

(0 ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : ੫. ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ 0 

(ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ॥ 
00 ਤੇ ਹਾ ੩ 00 

ਵੀ ੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਰੂ 
੧06 € 0 

ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥੨॥੧॥ 
ਸੂਚਨਾ : 9 

ਮਹ ਸਿ ਲੇ ਨ ਪਦ' ਅਰਥ : ਸਾਧੋ-ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋਂ। ਤਿਆਗਉ--ਤਿਆਗ ਨੈ 
ਰੂ ਨ 01 

ਨੂ __ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ _ਿਰ। ਤਾ ਤੇ-ਉਸ ਤੋਂ । ਅਹਿ-ਦਿਨ। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ। ਸਮ- ਮਰ 
ਕੀ ਜੀ--ਨੇ ਭਾਈ ਗਰਿਦਾਤ ਜੀ ਦੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੋ ਬਰਾਬਰ; ਇਕੋਂ ਜਿਹੇ। ਸੰਗਤਿ ਦੁਰਜਨ ਕੀ-ਖੋਟੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੂ 
ਰੰ 2, ਪੱ 

੍ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿ ਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗਭੂ ਸੈਗਤ। ਮਾਨੁ-ਆਦਰ। ਅਪਮਾਨਾ--ਨਿਰਾਦਰੀ। ਹਰਖ-੍ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਨ 
। ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਛੇਵੇਂ, ਸੱਤਵੈਂ ਤੇ ਸੋਗ-ਗ਼ਮ। ਅਤੀਤਾ-ਪਰ੍ਹੇ, ਵਿਰਕਤ, ਨਿਰਲੇਪ, ਅਲੱਗ। ਨੂ 
0; ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ _ ਤਿਨਿ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜਗਿ ਤਤੁ-ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੱਤ 0 

(8 ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ _ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਅਸਲੀਅਤ । ਉਸਤਤਿ-ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ। ਨੂੰ 
9 ੨, ਸਿ ਸੌ ਕਾ ਟ 0 (ਨ ( 

ਮਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ _ ਪਦੂ-ਦਰਜਾ, ਆਤਮਕ _ਅਵਸਥਾ। _ਨਿਰਬਾਨਾ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ 
(6 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ, _ਹਰਖ-ਸੋਗ_ਤੋਂ' ਨ 
ਮਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ' ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਪਰਲੀ ਦਸ਼ਾ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ਼ਾਂ_ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂ; 
| ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਯਥਾਰਥ (ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ) ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । । 
ਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਲਾ 0 
0 ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ : ਕਿਉਂ ਹਉ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂ ਨੰ ੧ ਨੂੰ 

(6 ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਤ ਮਹਲਾ __” ਵਿ ਕੇ . 
6 ਰਸ ਕਰ ਕੈ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 
6 ੯ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੈਂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੰ ਉਚੇਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈ ਹੈ 
(0 ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਨੀ ਅਦਾ ਨਨ ( ਰੈ ਉ: ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰ ੧ ਲ ੪ ੩ ਦਾ ਵੇ... ਰਾ ਨ ਤਤ 0 ਉਆ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ | 

ਹੂ ਮਣੀ ਸਮ ਸਨਸਾਰ ਬਲ ਵਲ ਤਾ ਮਗ ਥਾ 16 ੯ ਬਦ ੧. ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਛੱਡ ਨੂ 
ਨ 0 ਕੂ ਚਾਲ ਕਹ ਗਤ ਰੋਕਿੰਦ (ਸਉ ਚੀ ਨ ਦਪਚਸ ਸਾਬ ਤਰ ਦਿਓਂ। ਅਤੇ : 

ਲੂ ਤਨ ਬੀਜ ਦੀ ਤਮ ਜਹ (ਤਰ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਲਾ 5 ੨. ਖੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਨੂ 
0 ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੇ ੱਜਦੇ ਰਹੋ।੧ਰਹਾਉ। $ 8 ਸੁਧ ਪਾਠ, ਸੁ ਕੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ ।੧ਰਹਾਉ। ] 
6 ਵਿਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਬੀੜ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ੩. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੂ 
00 ਪ ੩ << ਤਦ ਲੀ = ਹੈ 
ਹਉ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈ।) ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ 

੧ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਪਰ ਨੂੰ ਭੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ 8 
00 ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਪ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰ 

ਇਤ ੬੧ %੫< 4 ਘਰ ਘ ੧6 << ਪੂ ਹੁ ਨ ਪਸਰਿਆ। ਸੋ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ______ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ ਖੋਭ ਨਹੀਂ। 
&[ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ੪. ਹੇ ਸੰਤੋਂ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ 0 
%੬੧੨੩੬੬੬੬੧ ੨੦੨੨੧੨੦੪੦੬੬੦੦੦੬੦੨੨੦੬੯੬੬੦੩੪੬੯੬੧੨੦੨੯੬੪=੯੬6੬੨੬੬੦੬੪੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੨੬੦੨੦੨੦੨੦੬੯੬੯੬੦੨੦੩ 
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ਇਆ ਵੀ ਅਲੀ ਕੀ 
੨੨੦੨੬੧੬੦ਣ6੨੯੨੦੨੦੦੬ਟ੦੬੯੮੯੨੦੬੯੬੪=੦ਟ੪ਟ੦=੦=੦੨੯੬੬ਟ੦ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਵਕਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ 
ਨੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, 
ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।੧। 

. ਹੈ ਸੈਤ ਜਨੋ! ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ 
ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਉਹ 

ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 
ਇਹ ਜੀਵਨ-ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ 
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।੨।੧॥ 

ਭਾਵਾਰਲਾ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ 
ਨਿਰਬਾਣ ਪਦਵੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ 
ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥ 

ਇਕਿ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰੁ ਮਾਨੈ 

ਅਚਰਜੁ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਬਿਸਰਾਈ ॥ 
ਝੂਠਾ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ 
ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੧॥ 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ 

ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥ 
. ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ 
ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੨॥ 

ਪਦ ਆਰਥ “ ਇਕਿ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ । ਬਿਨਸੈ-ਮਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਥਿਰ-ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਨੈ-ਮੰਨਦਾ ਹੈ, 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ-ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

[10 

0 ਬਸਿ-ਵਸ ਵਿਚ। ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ--ਹਰੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਸਤੀ । ਰੈਨਾਈ-ਰਾਤ ਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ । ਬਾਦਰ-ਬੱਦਲ । ਛਾਈ-- 
ਛਾਂ। ਮਿਥਿਆ-ਨਾਸਵੌਤ, ਝੂਠਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਤਿ, 

ਪਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ । ਰਹਿਓ-ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 

ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ । 
੧.ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਰਾਮ 

੧ ੬੨੪੫੨੫੦=, 

(੨੨੬) 
4੬੦੨6=੨੯੬6 

(੨੦੨੦੦੨੯੬੬੬੬੦੩% 

ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਮਹਲਾ ੬-੫ਨਾ ੨5੬ 
ਇਆ ਆਂ ਆ 

੨੦੨੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬੧ = 

ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। 0 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਸਚਰਜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ 
ਭਾਵ ਹੈ ? 

- ਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ! ਤੱਕੋ, ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਕ 
ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ | 
ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ।੧ਰਹਾਉ। 0 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਰਤੇ & 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? _$ 
. ਹੈਂ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਜੀਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ 
ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ _ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

- ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ! ਇਸ ਜੀਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨ 
ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨੰ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਮਝ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ, ਪਰ ਕੋਈ 
ਆਦਮੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਾਪਰ 
ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ।੧। 
ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀ 
ਹਨ ? 

. ਹੈ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੀਚਾਰ £& 

ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 
ਇਹ ਸਦਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਿਵੇਂ 0 
ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨ 
ਸੱਭ ਕੁਝ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ 

ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ 
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਮੂ 

- ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸਵੈਤ 
ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨।੨। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ 
ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਗਤ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 
ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਤਿ ਸੈਸਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 
ਤਾਹੀਓਂ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਯਤਨ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। 

੦੬੯੦੯੨੦੨੨੦੩੦: 

ਇ 

ਨ, 

੨੦੦੦੦੦੦੦੬੬ 

੨੦੨੧੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੧ 
੬ 

ਵਲ 

੨੦੨੦੨੦੯੨੦੨੨੬ 

੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦ 
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6 ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨ 
00 ਫਿਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਠ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਟਕ 
0 ਧੈਂਦੇ। ਭਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗਤ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ ਭੀ ਦਾਰ ਸਾ ਹੈ। 
6 ਆਖ਼ਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੧। 
ਨ ੧. ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਉ ਰਰਿ ਜਸ਼ ਮਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ॥ ੫. ਇਸ ਝੁਠੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ 
6 ੨. ਅਹਿਨਿਸਿ ਮਗਨੁ ਰਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਨਕ ਨ ੬ 
( < ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸਾਰ 
ਹੀ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਭੀ 
ਹੈ _ ੩. ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਚੋਣ 'ਵਾਲਾਂ ਹੈ ਵਰ 
0) ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਕਿਉਂ 
0 _ ੪. ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹੁ ਜਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 
(0 ਦੇਖਿ ਤਾਸਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥ ਉ: ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ 

6 ੫. ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਾਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ 
| ਮੁੜ ਤਾਹਿ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

6 ੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਕੋਊ ਰਿ 
01 ੨੩ ਦੇ ਪਤ ਕਰਤਾਰ ਮਾਪਣ 2 ਕਿਰਪ ਦੁਆਰ 
ਨ ਉਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

1 ਲਉ ਸਿ ਕਾਜ (੬ ਵਰ ਵਿ ਭਾਵਾਰਥ : ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਦੇ 
0 ਰਤ ਨ ਪਰਮਸ਼ਰ 
ਮਹ ਪਿਆਸ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ-ਠਗਨੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਲੇ ਥਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨਨ ਇਜੀਬ ਏ ਪਰਲ ਰਿ 

ਲਉ ਨਜਾਬੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਹਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ 

ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਝੌਲਾ ਉਸ ਨੂੰ __ ੧. ਸਾਧੋਂ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਹਉ ਅਗਾਂਹ-ਅਗਾਂਹ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ __ ੨. ਚੈਚਲ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ 
੍ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਭੋਗ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਨ ਝੂਠੇ। ਦੇਖਿ-- ਯਾ ਤੇ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(1 ਹੈ। ਭੁਗਤਿ-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ। ਮੁਕਤਿ-ਮੋਖ। ਮੂੜ-ਮੁਰਖ ਜਿਹ ਸੁਧਿ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ ॥ 
&$ ਮਨੁੱਖ। ਤਾਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ । ਕੋਟਨ ਮੈ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ। ਕੋਊ-ਕੋਈ ਟੀ 
।.. ਗਰ ੪. ਰਤਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰਿ ਲੀਨਾ 
0 . 
ਹੀ ਰ੍ ਤਾ ਸਿਉ ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਈ ॥੧॥ 
ਨੀ “ਮਰਲੇ . << 
8 2 ੫. ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭਿ ਹਾਰੇ 
| ਪ੍ਰ: ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਨੀ ਰਹੇ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥ 

ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ? ਭਏ 

ਹਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ __£. ਜੈਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਏ ਦਇਆਲਾ 
ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਉ ਸਭ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥੨॥੪॥ 

($ ___ ੨. ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ 
ਿ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ।ਐਰਹਾਉ। 
0 __ ੩. ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ 
ਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੇ 
੍ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
1 8. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਮ੍ਰਿਗ- 

(੬੪ ੧੨੦੨੨੦੬੬੪੩੯੬੪੬੬੦੨੯੨੬੬੦੨੬੦੬੯੬੬੯੬੬੦੨੬੬੦੨੬੬੨੬੦੨੦੦ 

ਵਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ : ਪਦ ਅਰਥ “ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ-ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 
ਭਾਵ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੈਚਲ--ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ 

ਵਾਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਾ _ਤੇ-ਇਸ 

ਕਾਰਣ। ਥਿਰੁ-ਸਦਾ ਟਿਕਣਾ। ਕਠਨ--ਕਰੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਸਾਧਣਾ, ਵਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਟ-ਹਿਰਦਾ। ਭੀਤਰਿ- 
ਅੰਦਰ। ਜਿਹ--ਜਿਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ। ਸੁਧਿ-ਸੂਝ, ਅਕਲ, ਹੋਸ਼। ਸਭ 
ਕੋ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ। ਹਿਰਿ ਲੀਨਾ--ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਾਈ- 
1 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਕਾ ਸਾ ਕੁਝ ਲਭ ਸਾਇਤ ਜੀ (੨੨੮) ੍ ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੬-ਪਨਾ ੨5੬ 
ਵਸ 6੨੦੨੦੨੬0੬੦੨੦੦੨੬੧੬੦=੯੬੯੬੦੦੦੬੦੨੦੨੬੬੦੬੯੬੦੬੯੦੯੬੨੦੦੯੨੪੬੬੦੬੦੦੬੩੬੦੨੦੬੬੬੦੬੦੬੦੬੪੬੬੦੬੦੩੦੦੬੦੦੨੦੬੦੬੦੩੧ 

 ਨਾਲ। ਗੁਨੀ-ਗੁਣਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ। ਰਹੋ-ਹਾਰ ਗਏ। ੨) ਗਲ ਕਲਾਸ ਤਦ ਜਿ ਰਲ 
0 ਸਭ ਬਿਧਿ-ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੈਗ। ਸਭ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਈ--ਹਰੇਕ ਹੀ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵਉ ॥੧॥ 
ਹਉ ਦੋ ਢੁਕ ਪਿਆ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ੫. ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਨਿ 
੫0 

ਔਰਥਾ : ਭਜਨ ਰਾਮ ਚਿਤੁ ਲਾਵਉ ॥ 
0 __ ੧-ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋਂ ! ਸੁਣੋ, ਇਸ ਜੀਵ __ ੬, ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਇਹੁ 
ਰੇ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ' ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 

੨. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਵਸਦੀ 
0 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 

ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਚਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
6 _ ੩. ਹੈ ਸੰਤੋਂ ! ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੜਾ 
ਨ ਕੋਂਧ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਰੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇੰ ੪. ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ-ਰਤਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ 
( ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਨ ਚਲਦੀ ।੧। 
( ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ 

) ਉ: ੫. ਹੇ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣੌ ! ਸੁਣੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ 
( ਜਤਨ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 
1 ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ 
ਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ 
ਨ ਸੰਤੋ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਜੋਗ 
(4 ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ। 
ਪ੍ਰ: __ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਬਿਧੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ 
0 ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੌਚਲ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕੇ ? 
ਨ ਉ: ੬. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਸੈਤ 

0) ਜਨੋ ! ਸੁਣੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ 
6 ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਧਾਂ ਢੁੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ 
ਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਵੱਸ ਆਉਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
( ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ।੨।੪। 

(੧ __ ਭਾਵਾਰਥ : ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ 
ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ 
ਨਹੀ ਦਾਦ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 
੧ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 
॥ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
੧. ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

6! ੨. ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ 
ਹ___ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹਿ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
[ ੩. ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੈਧ ਹਰਿ 

੨੧੦੨੧%%੨੪੯੦੦੧੭੦੧੭੨੯੩ 
੧ ੧ ਜਨ ੫ ੧ ਜਾ ੧੯ (- 50205020260੦5੨੧੨ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥ 

ਪਦ' ਅਰਲ : ਗਾਵਉ--ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਪਾਇਓ--ਪਾਇਆ, 

ਲੱਭਾ। ਕਾਹੇ-ਕਿਉ'। ਗਵਾਵਉ--ਗੁਆਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਿਤ-- 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੀਨ--ਗ਼ਰੀਬ। ਬੰਧ-ਸੰਬੈਧੀ। 
ਤਾਹਿ-ਉਸ ਦੀ। ਗਜ-ਹਾਥੀ। ਕੋ-ਦਾ। ਤਾਸੁ-ਡਰ। 
ਬਿਸਰਾਵਉ--ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਫੁਨਿ-ਮੁੜ, ਅਤੇ। ਲਾਵਉ-ਜੋੜੋ । 
ਮੁਕਤਿ-ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ । ਪੰਥੁ-ਰਸਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ- 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਪਾਵਉ-ਲੱਭ ਲਵੋ । 

ਅਰਥ : 

_ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ 
ਕਰਨ-ਯੋਗ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 

. ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ 
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ।ਰਹਾਉ। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, 
ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ? 

- ਹੈ ਸੈਤੋਂ ! ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ 

ਨਾਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਹਰੀ ਪਾਪੀਆਂ 
ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਬੈਧੀ 
(ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਆਵੇ ? 

. ਹੈ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਤੱਕੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ 
`ਹੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ।%। 

ਨੌਟ: ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੀਧਰਬ ਕਿਸੇ 
ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਬਣ 
ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰੁਣ ਦੇ ਤਲਾਉ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਇਕ 

ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ 
ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਰੀਧਰਬ ਸਰਾਪਿਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਸਤ ਸੀ ਕਿ 
ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।” ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ੧ 

ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਦੰਡ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ । 
ਅਬ 
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ਸਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਿਝ ਜੀ (੨੨੯) ਗਾਉਂੜਾੰ ਮਹਲਾ ੬-੫ੰਨਾ ₹$੯-੨੦ 
ਨ ੨0੨(੬(੬(੬੬੬੦੨(੬(੨੯੦੯੨੬੧੩੯੬੯੨੯੨੨੦੩੦੨੦੨੦੦੦੨੦੦੬੦੦੦੨੪੦੦੬੦੨੬੨੬੯੬੧੨੦੩੬੦੬੦੦੦੨੨੬੦੨੨੦ਟ੨੬੨੦੬੦੨੦੦੨੦੨੦੨੬% ੍) 

ਹਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਗ੍ਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਲਾ : ਹੀ 
ਹੈ ____ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ _ ਪ੍ਰ: __ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਲੋਂ ਮਨ $ 
. ਗਈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 0 

ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ _ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ $ 
। ਅਰਾਧਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਜਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ 8 
6 ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਭੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਮਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ 0 
ਲਹ ਦਿਓ ? ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਤੇ ਨ 

0 ਉ: ੫.ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਸਿਮਰਨ ਐਉਂ' ਕਰੋ, ਪਹਿਲੋਂ' ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵੇ। ( 
ਇਉ ਤੂ ੩-੧7ਇਿਅ ਨਗ ਰਗ ਇਹ ਭੁੱ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ, $£ 0 ਹੈਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ੨. ਇਹ ਭੁਲੜ ਮਨ ਤਾ ਸਮਝਦਾ ਨੀ ਬਦ 
੍ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰੱਬੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ- ਨ । ਦਰ ੍ 

੬. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤੋ ! ਇਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਭਰ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ੫ ਰੰ 0 ਰਾ ੍ ੩. ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ! ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਨੂੰ 

ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ।੨(੫। ਰਲਿਆ ਹੈ'ਲਿ ਇਸ ਮਨੱਖ ਦਮ 'ਢਰਗੀਂ ਬਲੀ ਮਤਗਲ 1 
1 << ਕੇ ਦਿ 

ਹੀ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨੂੰ 

0; ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿ 
| ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ੪. ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੋਲਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਜੈਗਲ ਜੋ ਨੰ 
ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਉ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ੋ ਹ ਨਾਲ, ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮ 
ਨੂ ਤਹ! ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਕਰਿਜ਼ਨ ਕਰੇ ਅਚੇ-ਮਬਿਆ"ਦਾ ਮੱਚ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ & 
(6 ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਇਕ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੧। ਸਿ 0 
| ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ੫. ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ! ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
ਉ ਕੇਦਾ ਰੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਹੂ 

ਥ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਦਾ ਸੈਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੂੰਹ 
(4 ਗਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ ਇਹ ਭੋਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੰ. 
0 ੧. ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨ 
0 _ ੨. ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਰ ਮੁਕਤਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ? 
6; ਨਿਮਖ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉ: ੬. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! 0 

੩. ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
੬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨੂੰ 

ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸਾਰ- ਨੂੰ 
੍ 8. ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੈਕਟ ਬਨ __ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।੨੬। ਨੂ 

$ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥੧॥ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਨੂ 
1 ੫. ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਹ, ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ 
੍ ਤਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥ ਨੂੰ ਨਖੇਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰ 

0 ੩. : () 
1੨॥੬॥ ਆ ਨ ਰਾ ਕਸ: । ਨ 0 ਹ ਨ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ( 

ਪਾਚਨ ਨ ਮਾਈਹੇ ਮਾਂ। ਭੂਲਿਓ ਮਲੁ-ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਨ 
0 ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨ। ਸਾਧ ਮਗ-ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ। ਪਾਇ- ਉੜੀ ਹਰ 
ਨ ਸਾਲ ਖਾਂ ਬ। ਸਿਰਾ - ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਨ ਰਿ ਹੀ 

ਨ ਸਰਨਿ ਬਿਸਰਾਮ 1 
( 1 ੯ ੪੪ 

0; ਹੈ। ਸੈਕਟ-ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ । ਬਨ-ਜੰਗਲ। ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ-ਉਸ 
1 

੧ ਰ ਬੇਦ ਕੋ ਨਾਲ ਰੁਚ, ਪਿਆਰ, ਰੁਚੀ, ਚਾਹਨਾ। ਉਪਜਾਵੈ-ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ __੨. ਬੈਂਦ' ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਨ । 
ਹਾ ੫ । (0 ਹੈ। ਮਾਨਹੁ-ਸਮਝੋਂ। ਸਿਮਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਰ] 
੬ ੧੬੦੦੦੦੦੬੯੦੬੦੬੦੬੬੯ਟ੦੬੯ਣ੯ਣ(ਣ੯੬੦੨੦੦੯੬੬੯੬੬੦੦੦੦੬੬੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੨੯੬੦੦੦੨੦੬੯੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦ਟ੦੨੦੬੦੨੦੬੦ਟ੦੬੦੨੦੦੦੬੦੨੦੦੦ਟ੪੬੦ਟ੦੬੦ 



ਨੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੨੩੦) ਗਉੜੀ ੭ ਮਹਲਾ ਅਤ ੨੨੦ 
ਨ ੧੧੦੬੧੧੨੦੬੦੦੫੬੦੬੦੨੧੦੦੬੧੦੧੨੦੬੧੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੩੦੨੦੨੦੨੧ 20੦੫੬੦੦੦੬੦੬੦੨0੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬6ਣ6੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬6੬੯੦੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦ ਨਵ 

ਨ ੩. ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨਿ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ੍ 

ਅਉ ਬਿਖਿਅਨ ਕੀ ਸੇਵਾ॥ 44 ਹੱ ਹ 
0 ੪. ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਉ: ਪ. ੫ 080; 0090; 0 
(| ___ ਸੌ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਕਲ ਜਰਾ ਕਲ ਸਰਨਿ ਹਲ ਗਣ ਸੀ ਦੂ ਸਮ ਦੇ 2 ਸੋਨਾ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਇਕੋ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। । 
0 ੫. ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੁ ਏ ਸਭ ੬. ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤੁਲ ਹੋਣ, ਉਸੇ 
&) ___ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰੁ ਪੈਸਾ ॥ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਮੋਹ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ, ਜਿਸ ] 

੬. ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਏ ਸਮ ਜਾ ਕੈ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ।੨। । 
ਹੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਫੁਨਿ ਤੈਸਾ ॥੨॥ ਰਾ 
੧ [ | ੧ 

($ ੭. ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਏ ਬਾਧੇ ਜਿਹ ਨਾਹਨਿ ਸਿ ਰਲ ਸੀ 

ਹੀ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨਉ ਗਿਆਨੀ ॥ ੮. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ । 
& ੮. ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਮਾਨਉ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂ 
ਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੩॥੭॥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ ।੩।% 
0 

ਮਹ __ ਪਾ ਅਰਥ : ਸਾਧੋ-ਹੇ ਸਾਧੂਓ। ਬਿਸਰਾਮਾ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਖ। ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੂੰ 
0 ਕੌ-ਦਾ। ਗੁਨ-ਲਾਭ। ਸੇਵਾ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੈਵਨ। ਹਰਖੁ- ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੋਂ' ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ $ 
0 ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸੋਗੁ-ਗ਼ਮੀ। ਜਿਹ-ਜਿਸ ਨੂੰ। ਨਾਹਨਿ-ਨਹੀਂ। ਦੇਵਾ- _ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ 
ਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਗਵਾਨ। ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਸਮ-ਬਰਾਬਰ, ਇਕ _ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੰਦ-ਵਾਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੂੰ 
$ ਤੁਲ। ਤਿਉ-ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਅਰੁ-ਅਤੇ। ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ। ਧੈਸਾ- ਮਮਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 
ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਭਾਵ ਤਾਂਬਾ। ਏ-ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ। ਬਾਧੇ- __ਹਰਖ ਸੋਗ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ 8 
1 ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਤਿਹ-ਉਸ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ- __ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਵੇਗਾ। ( 

0 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ । ਮਾਨਉ-ਸਮਝੋ। ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ-- ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯॥ ਨ 
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ-ਜਿਹੜਾ। ੧. ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥ ਨ 

। ਅਰਝ : ੨. ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ 
0 ਪ੍ਰ: _ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੈਗਿ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0 ___ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? ੩. ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੋ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ 
ਮਹ ਉੱ ਨੀ ਵਿ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਗਿਹ ਨਾਰੀ ॥ ੍ 

ਨ ਇਤਿ ੪. ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨਿ ਹੀ 

। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧॥ ਰਸ 
0 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ? _ ੫. ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ 
ਹਉ: ੨. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭੀ ਇਹੋ ਲਾਭ __ ੬. ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ ੍ 
ਮਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥੨॥ ਨ 
ਰੰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। ੭. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਨ 
0 ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹ (0 ਅਗ < ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਰੀ 
ਕਮ ਦੇ, |. . ਨ 

0 ਉ: ੩. ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਲੋਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ __- ”ਂਉਂਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਮਹ 
ਹੂ ਦਿਸਿਆ “ਦਾ ਜੈਵਨ। ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥ ਰਹ 
ਨ ਨਹ 4! ਨੰ 

0 ੪. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੁਹ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਹਾ-ਕਿਥੇ ? ਬਉਰਾ-ਬਾਵਰਾ, ਪਾਸ਼ਲ, । 
1 ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ _ ਕਮਲਾ, ਝੱਲਾ, ਸ਼ੁਦਾਈ। ਹਉਰਾ-ਹੌਲਾ, ਹੌਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਨ 0 

ਹਉ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।% ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਨਾ। ਤੈ-ਤੂੰ। ਗਿਹ ਨਾਰੀ-- $ ਨ 
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ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਨ ਮਹਿ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਸੋਚਿ-ਸੋਚ ਕੇ । ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ 
ਬਿਚਾਰੀ-ਬਿਚਾਰਿ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ _ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ 
ਲੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਤਿ-ਯੁਗਤੀ, ਤਰੀਕਾ, _ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। 
ਢੰਗ, ਸਾਧਨ। ਸਿਉ--ਨਾਲ। ਸਿਰਾਨੀ-ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰ2ੜ) 

ਹਾ ਵਰ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
ਰਤਨ-ਭਾਵ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ। ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ-ਉਹ ਸਿ ਿ 

ਜਿਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿ ਨਿਰਤੈ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧. ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰੁ ਰੇ ॥ 

ਰ੍ ੨. ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੈਜਨ 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਲੋ ਅਦ-ਵਿਲਰਾ ਵਿਲ ਕੇ ਤਮ ਪਭ ਚ ਬਾਹ ਕਹਾਏ 8 ਪ੍ ਦਹ 1 ਹਲ ਵਿ ੩. ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਨ ਗਾਵਤ 
ਮਨ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ? ਤਾ ਕੋ ਨਾਂ 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਐ ਝੱਲਿਆ ਨਾਸ਼ ਮੈ ਰਰਿ ਕੋ 
ਮਨਾ! ਤੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਥੇ ਕਮਲਾ ਸ਼ੁਦਾਈ __£- “ਵਨ ਨਾਸ਼ ਜਗਤਿ ਵੀ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰੁ ਰੇ ॥੧॥ 

੨. ਹੈ ਮਨੁੱਖ! ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਟਦੀ ਹੀ ___ ੫. ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰਿ ਨਹ ਪਾਵੈ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਲੋਭ ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਰੁ ਰੇ ॥ 
ਕਰਕੇ ਹੇ ਲੋਭੀਆ ! ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ __ ੬. ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਇ ਕਰੁਨਾ ਮੈ 
ਹੈਂ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੁ ਰੇ ॥੨॥੯॥੨੫੧॥ 
ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ। ਹਜ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ _,. ਐਨ“ ਚੌੜਾ 'ਅਚਨਚੇੜ (ਮਿਹਾਵਰਾ; ਸਹਿਵਨ, 
ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 7 ੦ ਨ ਉਹ ਪਾਪ ਰੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 

ਉ: ੩. ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਂ ਮਨਾ ! ਜਿਸ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਰੈ। ਡੈ ਤੁ ਰਗ ਸਿ 

ਵਿ ਮਲ ਤਾਹਿ-ਉਸ ਦੀ। ਜਾਸ-ਜਿਸ ਦੇ। ਤਾ ਕੋ-ਉਸ ਦਾ ਹੀ। ਹੀਐ 

੪. ਝੱਲਿਆ ! ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀ ਵੇਖਿਆ ਗੰ-ਹੀਇ,ਬ;, ਹਿਲ ਵਿਚ। ਇਹ 6 
ਹੈ ਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੋਰੇਸਾਸ ਨਿਡਣ ਵਾਲਾ ਕਈ-ਜੀ: ਤਤ ਮਾ ਬੂਰ ਬਰ ਬਹੀਇ ਖਲ ਬਿਨ ਸਦ) ਲਹ 
ਨਹ ਹੈ, ਦੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੇਖ ਲੈ।॥ ਤੇ ਅਣ ਨਹੀ ਕਰ ਕਿਤ 

੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭੋਲਿਆ ਮਨਾ ! ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆ ਜੁਏ _ ੨ (ਨਰ ਕਰ ਪਾ 
< ਪਿ ੍ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ-ਸੈਸਾਚ-ਸਮੁੰਦਰ। ਕੈ ਪਾਰਿ-ਤੋੱ 

ਹਰ ਦੀ ਆ ਪਾਰ। ਉਤਰੁ-ਲੰਘ। ਰੇ--'ਰੈ ਅਚੇਤ 'ਨਰ। 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਹੀ - __ਔਰਲਾਂ : 
ਨਹੀਂ। ੧. ਹੇ ਮਨੁੱਖ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 

੬. (ਅਤੇ) ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਕ ਨਿਮਖ ਲਈ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਹੁ, ਭਾਵ ਬਚਿਆ ਰਹੁ । 
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੇ- _ਪੁੰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ । 

ਅਰਥ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।੨। ਉ: ੨੮. ਹੇ ਮਨੁੱਖ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਕਰ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ 

ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ 
ਉ: ੭. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੈਸਾਰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਵਿਚ ਓਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਉਸ ੩. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਗੁਣ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਭੀ ਹਿਰਦੇ 
੮. ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। 
ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ੪. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ।੩।੮। ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ।੧। 
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੨੦ 

ਨਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਗੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੇੜ ਜਾ 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੁਣੇ 

ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। 
੬. ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! 
ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਉਤਰ 

ਜਾਵੇਂ ।੨।੯।੨੫੧। 

ਸਾਰੇਸ਼ : 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋ' ਵੱਧ ਉਤਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੂਟਾ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ 

ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 
ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੀ 

ਗਿਆਨ-ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ-ਢਹਿਣ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੱਚ ਆਖਿਆ 

ਹੈ, “ਕਰਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਦੀ।” ਇਤਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 

ਰ੍ ੍ 

ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ 

ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ । ਖਿਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੀ ਮੰਗਣੀ 
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ (ਬਚਪਨ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਯਤਨ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ- 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ 

ਗਾਉਣੇ, ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐ ਇਨਸਾਨ ! 
ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਉਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ 
ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਂਗਾ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ 

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ 
੧ਉਂ' ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਉਥਾਨਕਾ : ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-“ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ 
ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, 

4... ਕਾ ਨ, ਰਾ, ਦਾ 
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ਨਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿ ॥ 
ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ॥ 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਜੀਇ ਆਈ ਕਾਰਿ ॥੧॥ 

ਇਨ ਬਿਧਿ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੁ ਸੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 

ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਲਾਲ ਭਏ ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਮਾਇਆ ॥ 
ਨਦਰਿ ਭਈ ਬਿਖੁ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ ॥੨॥ 

ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਗਿਆ ॥ 
ਸਬਦਿ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਿਆ॥ 
ਰਸੁ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੁ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ॥ 
ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗਿਆ ॥੩॥ 
ਸਾਦ ਰਹੇ ਬਾਦੇ ਅਹੈਕਾਰਾ ॥ 
ਚਿਤੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਹੁਕਮਿ ਅਪਾਰਾ ॥ 
ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ਆਚਾਰਾ ॥ 

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਸੁਖੁ ਆਤਮ ਧਾਰਾ ॥੪॥ 
ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਦੇਖਉ ਮੀਤੁ ॥ 
ਕਿਸੁ ਸੇਵਉ ਕਿਸੁ ਦੇਵਉ ਚੀਤੁ ॥ 

ਕਿਸੁ ਪੂਛਉ ਕਿਸੁ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 
ਕਿਸੁ ਉਪਦੇਸਿ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੫॥ 
ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 
ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ 

ਸਿਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ 
ਹੁਕਮਿ ਸੈਜੋਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥੬॥ 
ਗਰਬ ਗਤੇ ਸੁਖ ਆਤਮ ਧਿਆਨਾ ॥ 
ਜੋਤਿ ਭਈ ਜੋਤੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ॥ __ 
ਲਿਖਤੁ ਮਿਟੈ ਨਹੀ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ 
ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕਰਤਾ ਜਾਨਾ ॥੭॥ 
ਨਹ ਪੰਡਿਤੁ ਨਹ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਨਾ ॥ 
ਨਹ ਭੂਲੋ ਨਹ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 

ਕਥਉ ਨ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ ॥੮॥੧॥ 
ਲਅਲ ਲੀ ਪਾ 
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ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ-ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਬੈਧੀ 
! ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਥ, ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਸਿਖਿਆਵਾਂ। ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ। ਨਿਜ ਘਰਿ-ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ। 
ਸੰਜੋਗੀ-ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਫੁੱਟਣ ਨਾਲ, 
ਪੁੰਗਰਨ ਨਾਲ। ਜਾਉ--ਜਾਉਂ', ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗਰਬ ਗਤੰ- 
ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਜੋਤਿ--ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਲਿਖਤੁ- 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ _ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ । ਨੀਸਾਨਾ--ਪਰਗਟ । 
ਕਰਣਾ-ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। ਜਾਨਾ-ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਥਉ ਨ- 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਥਨੀ-ਕਥਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਮਾਨਾ- 
ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। 

ਆਰੇ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਿਧੀਆਂ 
ਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋਂ ਅਸਲ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 

ਸਿਧੀਆਂ ਹਨ। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

੬ ਉ: ੨. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੮. ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 
੯.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਜੀਠ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲਾਲ 
ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਸੁੰਭ ਦੇ ਰੈਗ 
ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ, ਸੂਹਾ ਰੈਗ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। 

੧੦. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।੨। 

੧੧. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਲਟ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤ ਗਈ ਹੈ, 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ 
ਵਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਾਗ 
ਉੱਠਿਆ ਹੈ। 

੧੨.ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

੧੩. ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ 
(ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸ 

੯੨"੨੨੨੪੨੨੨ 
“੨ ੧ ਕਤ ਕਲ ਕਲ ਅਲ ਖਲ ੨੦੬੦੬ 
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0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਹਿੰ--ਗੋਕਕੀ ਪ੍ਰ: __ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
ਤਾਕਤਾਂ । ਬਿਖੁ-ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ। ਬਿਮਲ-ਸਾਫ਼, _ਉ: _ਇਸ ਨਾਲੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

0 ਪਵਿੱਤਰ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ। ਮਝਾਰਿ-ਵਿਚ । ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ : ਨ 
ਨ ਜੀਇ-ਜੀਅ ਵਿਚ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਵਿਚ। ਕਾਰਿ-ਕਾਰੀ, ੩. ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਜਲਤਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 
ਨੰ ਲਾਭਦਾਇਕ । ਮਾਨਿਆ-ਗਿੱਝ _ਗਿਆ। ਅੰਜਨੁ-ਸੁਰਮਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੈ- 
ਇੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਭਰਮੁ-ਭਟਕਣਾ। ਨਦਰਿ-ਨਜ਼ਰ, ਮਿਹਰ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
0) ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਲਾਲ ਭਏ--ਲਾਲ ਰੈਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਗੇ ਗਏ, ਅਰਥਾਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ (ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਕਾ 
0 ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਗਏ । ਮਰਿ--ਮਰਕੇ । ਸਬਦਿ-- ਇਨ੍ਹਾਂ) ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ `ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ 
0 ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਉਲਟ ਭਈ-ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਤ-ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
0 ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਜੀਵਨ। ਮਰਿ-ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ੪. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਜੀਅ ਦੇ 
(ਨੰ ਸੈਂਸਾਰਾਕਾਰ ਸੀ। ਜਾਗਿਆ-ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਨੂ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ। ਸਬਦਿ ਰਵੇ-ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਵੀਚਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।੧। 
ਇੰ ਰਵੇ-ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਕੇ। ਰਸ--ਨਾਮ-ਰਸ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ- ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੁਣ 
& ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ _ਵਿਚ। ਸਾਦ-ਸਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। 
0 ਚਸਕੇ। ਬਾਦੈ-ਝਗੜੇ। ਜਾਤਿ ਰਹੇ--ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਾਤੀ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ? 
ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤਿ-ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਰਹਿ ਗਏ। _ਉ: ੬. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ 
0 ਪਤਿ ਕੇ ਅਚਾਰਾ-ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰਨੇ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ 
[ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੇ ਕਰਮ। ਰਹੇ--ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੋ' ਹਟ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਆਇਆ 
੧੧ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਕਿ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਉ ਧਾਰਾ-ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ-ਧਾਰਾ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 
6 ਵਾਂਗ ਇਕ-ਸਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਨ ਦੇਖਉ-ਮੈਂ` ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ੭. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪੇ 
0 ਸੇਵਉ-ਸੇਵਉਂ', ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਾਇ--ਚਰਨੀਂ। ਉਪਦੇਸਿ- ਨੂੰ (ਸਹਜਿ) ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ 

ਨੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਦੀਖਿਆ-ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। 
($ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੈਸਕਾਰ ਜੋ ਨਾਮ ਕਿਉ ਜੀ! ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ? 
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ਰੰ ਗਨ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਣਪਲਆ--ਪੰਡਾ ਯਜ$ ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੀਕਾ ਹਾ ਤਤ ਰੀਝ ੫੬00 ੨੧੨੨੨੨੨੨੪ ਆਪ ੧੨੦੦੦੨੦੬੯੨੦੦੯੨੦੨੦੦੯੦੬6੨੦੦੬੬੦ #੨੨੨੨੨੬੦੬੧੨੩੧੧ (9੨੨੦੨੪੨੦੬੪੨੦੬੨੬੦੨੦੬੯੬੬੦੬੬੬੬੬੦੬੬੦੬੬੦੦% 05440 ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ੨੭. ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ 0 ਸਿ ਕੰ 1 ਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂ ਰੰ ਦਿੱਤ ੧ ਟਿਕਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨ (ਹੈ ੧੪.ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ੨੮. ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹ ਰੰ ਦਾ 3 ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ੧ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੋ । ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦ ਹੀ 0 (੪ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, (ਭਾਵ ਜੀਵ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾ । 
ਵਿ ਬਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ, ਮਾਇਕੀ ਝਗੜੇ ਗਿਆ।) ਹੂ . ਉਰ  ੬੩ ੬੬੫੬ 4 ੨੯.ਹੇ ਭਾਈਓ। ਮੇਰੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਲੇਖ $ ਲੀ ੬ ਉਮਦ ਹਾ ਹੈ? ਰ੍ ਲੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਜਹਾ-ਪ੍ਰਗਲ `ਚ ਗਿਆ ਹੀ. 

ਹੈ ਉ:੧੫. ਹੋਂ ਭਰਾਂਵੋ ਨਾਮ ਸਿੰਮਰਨ ਦੀ ਬਰਥਤ ਨੇਂ ਮਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਠ ਮੀ 0 ``.' ੬ ਤੇ ਬਕ ੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ੩੦. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਚ ਰਚਨਾ ਨੂ ਕਰਤਾਰ 8 0 ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਨੀ. 
11 ਮਾਇਆ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ੩ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 0 ਨ ਭੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ । ਸਿ ਕੀ ੍ 
ਮੰ ੧੬.ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ _ ਪ੍ਰ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ > ੮੪੦ ਹੱ ਨ - 1੧ ਦੂ ਤਾ ੜੇ ਰਾ ਰ ਦੇ ਪਾਰ ਉ:੩੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉ 6 ॥ ਨ ਨਰ ਜਿਲ ਮਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਤਰ ਮੱ 0 ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। _ ੭ ਹੈ। । 

ਪਰ ਮਕਰ ਕਰਦ 81 ਦਵਾਰ “ਜਾਰ ਕਰਣ “ਤਲ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ (ਰੰ ਲਾਜ ਲਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ? ੩੨.ਨਾ ਭੱਲਾ ਹੈ, ਕਮ `' ਨੂੰ ਹਉ ਉ:੧੭.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਾਤ ਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਚ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਸਰਦ “ਲਾਸ ਮਿ | ਜੋ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ __੩.ਸੋ, ਹੈ ਭਾਈਓ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ` ਦੋਖ ਦਿ (8 ਬਸ ਹੋ ਗਏ। (ਕਹਾਣੀਆਂ) ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉ ਦਾ ਨ 
੨ < ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਰੰ 1 ੧੮. ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ' ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਿ-ਚੋਂ ਕਰਾਂਵੇ। ਜ਼ਿਰ 0 ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ___ ੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੇ ੍ ਸੀ ਰਮਿਕ ਸੁਖ ਧਾਰਨ ਹੋ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ੍ 0 ਗਿਆ ਹੈ।੪। ਰ ਉ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾ । ) 

ਓਂ ਿ ਰੇ 2 ਗਿਆ ।੮।੧। 
8 

0 ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀ ਹੈ ! ਨ ॥ 0. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ : ਨਾਫਾਰਲ£' ਇਸ “ਪਹਿਲੀ 'ਔਸਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ 
(੧੯ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ! ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ੨11 
ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ : ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ੍ ੨੦. ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
ਨ ਅਰਪਨ ਕਰਾਂ। 0 ਪੇ “ਕਰਕ ਜਿ ਤਲ 0 
| ੨੧ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਪੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ੧. ਮੈਠੋ ਕਿਸੁ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ ॥ । ॥ ਛਡ ਕੇ ਮੈ' ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਹੀ ਲੱਗਾਂ । ਅਤੇ : ੨. ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਰੱ । 0] ਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਾਂ ? ਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭ ਸੁ ॥੧॥ ਹੀ ( __੨੨.ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉ 
ਹਉ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ : . ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਇ ॥ ਹੈ 

ਇੱ ਨ 0 ੨੩.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ੫. ਬਿਨੁ ਮਾਰੇ ਕਿਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੰ 
1 ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨੀਂ ਲਗਾਂਗਾ । ੬. ਘਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਸਕਰੁ ਲੇਈ ॥ ਹੀ (8 ੨੪. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ੭. ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ ॥ (0 ` ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। 

( 
0 ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ __੯- ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈ ॥੨॥ । ਉ__ ੨੫.ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਉ ੯. ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਨਿ ਇਕ ਠਾਈ ॥ ੍ । ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ - 1 ਹੀ ੨੬. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ _ ੧੦. ਜਲਿ ਨਿਵਰੀ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਵਿਸਾਰ ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ __ ੧੧. ਮਨੁ ਦੇ ਲੀਆ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥ ਿ 

੧) 
ਜਹ ਘਰ ਹਾ ਚਰਨਾਂ) ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ।੬। ੧੨. ੪੬ ਰੀ ਕਿ (੬ ੨੧੨੦੦੨੯੨੦੨੬੦੬੦੨੦੬੯੨੦੨੬੦੨੦੦੬੬੦੬੨੦੦੬੬੬੬੬੬੬੬੬੦੬੬0੬੬੬੯੬੦੦੬੬੯੬੪੩%੨੨੧ ੨੧੨੨੧੨੦੦੧੨੦੨੧੦੦੨੧<੬ 
<੨੨੦੨੯੦੦੦੦੬੦੬੦੦6ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬6੦੬੦੦੦ ਰਾ 



੨੨੨੧੨੦੩6੨੪੨੦੩ 
<<, 

੧੩. ਬੈਸਿ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਖਉ ਕੈਸਾ ॥ 
੧੪. ਸਾਗਰਿ ਡੂਗਰਿ ਨਿਰਭਉ ਐਸਾ ॥੪॥ 
੧੫. ਮੁਏ ਕਉ ਕਹੁ ਮਾਰੇ ਕਉਨੁ ॥ 
੧੬. ਨਿਡਰੇ ਕਉ ਕੈਸਾ ਡਰੁ ਕਵਨੁ ॥ 
੧੭. ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੈ ਤੀਨੇ ਭਉਨ ॥੫॥ 

6 ੧੮. ਜਿਨਿ ਕਹਿਆ ਤਿਨਿ ਕਹਨੁ ਵਖਾਨਿਆ ॥ 

0 ੧੯. ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਿ ਸਹਜਿ ਪਛਾਨਿਆ॥ 
੨੦. ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੬॥ 

6 ੨੧. ਕੀਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਇਕ ਨਾਈ ॥ 
%੧ ੨੨. ਤਹੀ ਨਿਰੈਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 
0 ੨੩. ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਨਿਜ ਠਾਈ ॥੭॥ 
(6 ੨੪. ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਕੇਤੇ ਮੁਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
0 ੨੫. ਤਨਿ ਮਨਿ ਸੂਚੈ ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ॥ 
( ੨੬. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ ॥੮॥੨॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਕੁੰਚਰੁ-ਹਾਥੀ। ਕਾਇਆ--ਸਰੀਰ। 
ਉਦਿਆਨੈ--ਜੈਗਲ ਵਿਚ, ਬਾਗ਼ ਵਿਚ, ਰਾਜਸੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ। 
ਅੰਕਸੁ-ਕੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਸਾਨੈ-- 

ਝੰਡਾ, ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਰੈ-ਦੁਆਰ ਤੇ। ਸੁ-ਉਹ। ਮਾਨੈ-- 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨਿਆ ਜਾਇ-ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਖਿਆ, 
ਸਮਝਿਆ। ਕੀਮਤਿ-ਮੁੱਲ, ਕਦਰ। ਤਸਕਰੁ-ਚੋਰ। ਨੰਨਾ- 
ਕਾਰ-ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ, ਇਨਕਾਰ, ਭਾਵ ਹੋੜਦਾ, ਡਾਂਟਦਾ, ਰੋਕ 

ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਈ-ਦੇਂਦਾ। ਨੀਲ ਅਨੀਲ--ਗਿਣਤੀ 

ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਗਨਿ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਕ 
ਠਾਈ--ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਨ। 
ਜਲਿ-ਜਲ ਨਾਲ, ਜਲਨ, ਤਪਸ਼, ਸਾੜ, ਅੱਗ । ਰਹਸਿ-ਚਾਅ 

ਨਾਲ। ਬੈਸਿ-ਬੈਠ ਕੇ। ਆਖਉ-ਮੈਂ'_ਆਖਾਂ। ਕੈਸਾ-ਕਿਹੋ 
ਜਿਹਾ। ਡੂੰਗਰਿ-ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ। ਐਸਾ--ਐਹੋ ਜਿਹਾ, 
ਇਕ ਸਮਾਨ। ਮੂਏ ਕਉ-ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ 

(6 ਹੋਏ ਨੂੰ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਜੀਵ 
ਇੰ 
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ਵਾਲਾ ਮਨ। ਕੀਰਤਿ-ਕੀਰਤੀ, ਜਸ, ਸੋਭਾ, ਭਾਵ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ । ਸੂਰਤਿ-ਸੁੰਦਰਤਾ । ਮੁਕਤਿ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਖਲਾਸੀ। 

( ਨਾਈ-ਵਡਿਆਈ। ਨਿਰੈਜਨੁ-ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਿਜ 
। ਠਾਈ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਵਿਚ। ਚੀਤਿ-ਚਿਤ ਵਿਜ਼। ਮੁਨਿ-ਮੁਨੀ, 

| ਜਿਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ। ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ- 

ਨ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ, ਸਦਾ-ਸਦਾ। 

ਅਰਥ : 

ਰ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ, ਜਾਂ 
1 ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇ' ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! 

(46੨(੧੨੬੨(%੩੯ ਘਾ ੨2੨ 
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(੨੩੫) 
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ਗਾਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪਨਾ ੨੨੧-੨੨ 
੧ 

ਹੈ 
ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਕ ਜੰਗਲ ਹੈ 

ਜਾਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ $ 
ਇਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨ 

. ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ̀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ & 
ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 
ਦਾ ਨੀਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 
-ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪ ਹਾਥੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਜਾਂ ਉਸ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਾ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਚਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਤੋ' ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ 
ਐਸੀ ਸਿਆਣਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ? 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ 
ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦੀ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਜੀਵ 
ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ? 
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. ਹਰਿ ਭਜੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥ 

. ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ॥ 

. ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਿੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥ 

. ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥ 

. ਸੈਪਉ ਸੈਚੀ ਭਏ ਵਿਕਾਰ ॥ 

. ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਰਿ ॥ 

. ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥੫॥ 
. ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ 
. ਗੁਣ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਅਉਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ 
. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥ 
. ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥ 
. ਮਨਮੁਖ ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥ 
. ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥੭॥ 

. ਮਨੁ ਚੰਚਲ ਧਾਵਤੁ ਫੁਨਿ ਧਾਵੈ ॥ 

. ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਾਰਜੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਦੂਤਾ-- 
ਦੂਤ, ਹਲਕਾਰਾ, ਕਾਮ ਆਦਿ ਦੂਤਾਂ ਦੇ। ਦੋਇ--ਦਵੈਤ, ਮੇਰ- 
ਤੇਰ। ਨਿਰਗੁਣ-ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਗੁਣਹ ਵਸਿ-ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਸ 

ਵਿਚ। ਆਪੁ-ਹੰਕਾਰ। ਸੋਇ-ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ । ਚਿਤੈ-ਚਿਤਵਦਾ 
ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ-ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿ- 

(ਨਉ ੦ਦ(੧੬॥੦੦ 

ਹੈ 0 ਆ ੭ & << > ਆ ੯੭ ਵਜ = 02 2 ੦ 

“ਹੋ ਮਹ ਮਤ ਪਤੈ ਮੰ) ਆ ਅ ੦੭ ੭੨6੬ 

(6 ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ। ਬਿਰੁਧਉ-ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਉਲਝਿਆ, ਅਟਕਿਆ, ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠਾਇ- 

ਥਾਂ ̀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਡੋਲ । ਰਸਾਇ-ਰਸਾ ਕੇ। ਗੈਵਰ- 
ਆ 0 ਰੀ 4੨੬੦੯੬੬੬੦੬੯੬੯੦੬੯੬੬੬੬੦੩੪੬੪੯੬੬੪੦੬੬੬੨੧ 

(੨੩੭) 
1 ਵਿ ਦਿਰ ਦਿਸ ੧੩੯੬(੬੯੬੦੨੪੬੯੬੦੦੬੦੬੦੦੬੨੨੯੨੦੯੬੦੨੨੨੨੬੦੬੩੦੬੦੨੬੯੬੪੦੪੬੬੦੬੨੦੨੬%) 

, 

ਗਾਉਂੜਾਂ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੨ 

ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ। ਹੈਵਰ-ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ। ਕੌਚਨ-ਸੋਨਾ। ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। 
ਪਿੜ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੈਗਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ-ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ । 
ਸਾਰੀ-ਨਰਦ। ਸੈਪਉ--ਦੌਲਤ। ਸੈਚੀ--ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜੋੜੀ। 

ਸੋਕ-ਚਿੰਤਾ। ਉਭੇ--ਖੜੇ। ਦਰਵਾਰਿ-ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਵਿਚ। ਸਹਜੇ--ਸਹਿਜ ਵਿਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ । ਜਪਿ- 

ਜਪ ਕੇ । ਮੁਰਾਰਿ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਸੈਗ੍ਹਿ--ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ । ਸਥਦਿ- 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਦੂਖ 
ਨਿਵਾਸੁ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਮਨਮੁਖ-ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ । ਚਿਤ 

ਵਾਸੁ-ਚਿਤ ਦਾ ਵਾਸ, ਚਿਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਰਮਿ--ਮਿਹਰ 
ਨਾਲ। ਫੁਨਿ-ਮੁੜ-ਮੁੜ । ਧਾਵੈ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ . 

ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜੈਮਣ ਦਾ 
ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ? 
. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਹ ਚੌਚਲ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 
. ਹੈਂ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਾਮ 

ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਝੀ ਮੱਤ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ 
ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਨਾ 

ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਅਭੇਦ 

ਹੋਣ ਰੂਪ ਸਿਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 
ਕਿਵੇਂ' ਹੋਵੇ ? 

ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਗਿੱਝ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ 

ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।% 
ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ 
(ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 

ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ? 
. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸ ਭੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? 

. ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ 

ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, (ਕਿ ਉਹ 
ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ)।੧।ਰਹਾਉ। 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨ ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿ ਦੂਤਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ, ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 

ਉ: ੬.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ 
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ਰਾ ਵਾ 

੮੬੧ 

ਸੰਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੰਕਾ ਸੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੌਥ ਸ਼ਮਹੈਬ ਜਾਂ 
੧੧੦੬ ੦੦੦੬੦੬੬੧੬ ੧੧੨੦੨6ਣ੦੬ ੬੦੦੦੬ 

੩. ਸਗਲ ਬਿਗੂਤੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥ 
੪. ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ॥੧॥ 
੫. ਐਸਾ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਜੁ ਆਰੀ ॥ 
੬. ਸਭਿ ਸੁਖ ਮਾਰੈ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੭. ਅਦਿਸਟੁ ਦਿਸੈ ਤਾ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ 
੮. ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਕਹਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥ 
੯. ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 

. ਸੈਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
. ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗਲ ਹੋਇ ॥ 

. ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥ 

. ਏਕ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ 

. ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਦੇਖੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 
. ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ ॥ 

(੨੩੯) 
੧੧੬੬੯੦ਣ੯੦੦੦੦੬6੦੯੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੬੫੬ 
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੨੦੦੨੬੧੦੬੦੦੨੦੬੨੯੦੦੬੦੦੦੦੬੦੬੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੨੨੦੨੦੨੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦ 

ਵਿਚ। ਆਗਲ--ਬਹੁਤਾ। ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਰੁ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ। 

ਝੂਠੇ-ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ । ਮੁਕਤਿ- 
ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ-ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੨. ਸੋ, ਇਹ ਮਨਮਤਿ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ 
ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)। 

੩. ਸੋ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਯਕੀਨ ਕਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਕੱ ਧੂਜਾਭਵਰ ਸਹਜ ਬਾਣ ਹੋਈ ਦਵੈਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ੧੭. ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਰਿ ਇੱ 

) ਸਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
੧੮. ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥ ਪਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

੧੯. ਤਨ ਮਹਿ ਸਾਚੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਉ ॥ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਮਿਟ 
੨੦. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਠਾਉ ॥ ਜਾਵੇ ? 
੨੧. ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ॥ ਉ: ੪.ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 
੨੨. ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ ॥੫॥ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਭੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਰੋਂ 
੨੩. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ 
੨੪. ਮਨਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਕੁਛਿਤ ਬਿਕਰਾਲਾ ॥ ਆ 
੨੫. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚੂਕੈ ਜੋਜਾਲਾ॥ ਹੈ #੪ਿਗਰੇ। “ਦਸੀ ਦੇਂਜ,.. ਜਗਣਾਂ ਡੇ ਕਿੰਜ ਜਿਗ 
੨੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ ॥੬॥ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

੨੭. ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਆਰੀਆ 
੨੮. ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। 
੨੯. ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ੬. ਇਹ ਛਲੀਆ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
੩੦. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਏ ॥੭॥ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
੩੧. ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵੈ ਓਰੁ ॥ ੬ ਉਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।੧। 

ਦੇਖਿਆ < 0 ! ਉ -ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 
ਸਤ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਗਿਆਨ-ਅੱਖਾਂ 
੨੩. ਦੇਖ ਸਤ ਰਜਾਇ॥ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
੩੪. ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੮॥੪॥ ਤਾਂ 'ਇਹ ਦਹਕ ਤੈ। 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਹਉਮੈ--ਹਉਂ' ਹਉਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ। ਕਰਤਿਆ-- ੮.ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਰਦਿਆਂ। ਮਨਮਤਿ-ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਬਿਗੂਤੇ-ਖੁਆਰ (ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਨੂੰ 
ਹੋਏ। ਦੋਇ-ਦਵੈਤ, ਮੇਰ-ਤੇਰ। ਅਦਿਸਟੁ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 
ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤਾ-ਤਦੋਂ। ਕਹਿਆ ਜਾਇ--ਸਿਮਰਿਆ ੯. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਰਥਾ-ਵਿਅਰਥ। ਦੀਸੈ-ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ _ ਪ੍ਰ: ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 
੬੯੬੦੬੦੩੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੦੦੬੦੬ਟ੦੨੦੦੦੨੬੦੬੯੬੯੦੬੦੬੪੦੦੦੯੬੯੦੯੬੦੦੦੬੯੬੧ਟ੦੬6ਟ੦੨੦੬੦੦੯=੦=੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੧੨੦੨੦੦੦੨੦੧੦੦੬੦੨੬੦੨੬੦ 

ਕੀ 

੍ 

,# 4. ਲ= ਗਲ ੩. 

੯ 
ਲਾ 

੨੩ 
੧੧੨੨੬ 

ਰਾ, ੧੨੦੬੦੩੬੩% 

੧੨੦੨ 

(4. ੩੦ 4... 4. ੫ < $ਅ '&. ਲਾ 4, "ਕਲਾ, ੪ ੭੨੦੭੭੩੦੩੨੦੧੭੨੦੨੭੦੦੭੨੨੯੧੭੩੯੦੭੨੯੧੭੦੯੧੭੨੧੭੦੯੦੦੩੭੨੯੧੭੦੯੧੭ 

੪, 

(੨੨੨੨ -੭੩੨੭੨੦੭੭੩੨< 

ਜਸ 
੨੦੬ 

੦ ਦਿ 
ਪਾ 



ਲਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹੇਬਾ ਜਹ (੨੪੦) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੩ 
“7੨੦੬੦੬੧੨੦੬6੬੦੬੦2੦੦੦੨0ਟ੧੬6੬੦੬੦ਣ੦੬੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੨੦੨੧੬੦੦੦੬੦ਣ੦੬6ਣ੦ਟ੦੨੦ਣ੦ਣ੦੬੦੬੦੦੦੬੦ਣ੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੩੬੧੬੦ਣ੬ ਕਸ 

। ਉ:੧੦. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਲਾਇਆਂ ਤੇ ਇਕ ੨੬. ਉਆ ਨਮ ਪਰ ਰੀ 
ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ।੨। ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ।੬। ਮੀ 

0) _ ੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ੨੭. ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂ 
ਮਹ ] ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨ 

| ਕਿਉਂਕਿ : ੨੮.ਉਹ ਇਸੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ- ਮੂ 
ਮਹ ੧੨.ਓਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋਂ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ __ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨ 
। ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। । 
8 ੧੩. ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ___੨੯.ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਹੂ 
(4 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ੩੦. ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ $ 
ਇੰ __੧੪.ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਲ ਲਗ ਰਿਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।% 
0 ਕਰਤਾਰ-ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ _ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ੧; 

ਹੈ।੩॥ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਸਕੋਗੇ ? ਨ 
6 ੧੫.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ _ ਉਂ:੩੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੇ ਮੈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਨ; 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। (ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੂੰ 
( ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਰ ਮੱਲ ਲਓ)। ( 

0 ੧੬. ਉਸ ਦਾ (ਦੂਜਾ) ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ੩੨. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ 
ਰੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ 
ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ (ਜਿਸ ਦਾ ਸਦੈਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ)। ਨ 
ਉਹ ੧੭.ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ __ =ੇਵੇ.ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਦੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਮੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨ 
00 ੧੮.ਪ੍ਰਭੂ `ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੀ _ 8 
0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ _ ੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨੂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨੂੰ 
$ ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਇਸੇ ਨੂੰ 
ਮਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ.? ਰੰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਹੈ)।੮੪॥ ਰੰ 

ਮਹ ਉ:੧੯.ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ! ਉੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂ 
ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ __ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ, ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਨੂ 

ਮਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸਰੂਪ 8 
0 ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨ 
0 ੨੦. ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਜ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ _ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਕੇ, ਹਉ ਲਬ ਕੀਤ ਜਾਵੇ, ਾਗਓ 
ਹੂ _'__ ਲੱਭਦਾ। _ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਉ __ ੨੧.ਸੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰੂਪ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। _ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 

.੨੨.ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਜਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ਮੀ 

$_.__ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ.ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।੫ ੧ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥ ॥ 
0੧ _੨੩.ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕੀ __._ ਨ 
0 ਕੇ ੨. ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਹੈਕਾਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ 1 
॥( ਬੈਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਹਾ (੍ 
੧ ੨੪. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ, __' ਦੂਜਾ ਕਉਣੁ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਰੰ 
ਹੱ ਰੋੜਾ ਤੇ ਛਰਾਦਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ ੪. ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੈਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੨੫.ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ੫. ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਆਖੈ ਦੋਇ ॥ 
1 ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੌਜਾਲ __ ੬. ਆਵੈ ਜਾਇ ਮਰਿ ਦੂਜਾ ਹੋਇ ॥੨॥ ੍ 

ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ੭. ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਨਹ ਦੇਖਉ ਦੋਇ ॥ 
(੪੬ ੧੨4੨੧੨੧੨੦੨੯੨੦੨੧੨੦੨੧੨੧੨੦੨੧੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੧੨੨੦੭੨੦੨੦੨੧੨੦੨੧੨੦੨੧੦੨ ੨੦੨੯੨ ੨੧੨੨੨੦੨੦੨੨੦੨੦=੨੦<੨੦੨੦੨੦੨੨੨੨- ੩ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੨੪੧) 
੨੦੨੨੨੬੦੪੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬੯੬੬੯੬6੨੦੧੬੬੯੬੨੬੦੨੬੬੦੬੦੬੬੦੨੯੨ 

6 ੮. ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਇ ॥੩॥ ਪ੍: 
0 _ ੯. ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੇਖਉ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਲਾ ॥ 
0! ੧੦. ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਾਲਾ ॥੪॥ 
| ੧੧. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
0 ੧੨. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੫॥ 
(੧ ੧੩. ਏਕੁ ਨਿਰੈਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ 
0; ੧੪. ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥ 
0 ੧੫. ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥ ਪ੍ਰ 
ਹ ੧੬. ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥ ਉ: 
0 ੧੭. ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ 
ਹਉ ੧੮. ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥ 
0 ੧੯. ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
ਨ ੨੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ ॥੯॥੫॥ ੍ 

[ __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦੂਜੀ--ਦੂਜਾ-ਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰ 
6 ਤੇਰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਾ-ਕਹਾਂ, ਮੈਂ 

ਆ 
੨੨੦੨੦੨੦੨੨੯੬ 

੨੦੨੬ 

ਕਾ ਇਆ 
੧੧ਣ੧% 

੨੦ ਪ੍ਰ: 

੧੨੦੦੦੬੧੬ 

ਇਮ 

੧੨੧6 

ਦਦ ਹਾ 

੧੨੧੬੦੬ 

੨੫੨੫੦ 

੦੦੦੦੬੧੨੦੬ 

ਆਲ. ੨, 4. -< 4. ਸਾ, ਜਦ ਲਾ 

ਆਖਾਂ। ਦੋਇ-ਦ੍ੈਤ। ਧਰਣਿ--ਧਰਤੀ। ਗਗਨਿ-ਆਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ। ਲੋਇ-ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। ਰਵਿ-ਸੂਰਜ। _ਸਸਿ-ਚੰਦਰਮਾ। 

ਉਜਿਆਲਾ-ਚਾਨਣ। ਬਾਲਾ--ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ 

ਜੋ ਸਦਾ ਜੁਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਈ-ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। 

ਓਪਤਿ-ਪੈਦਾਇਸ਼। ਰਾਹ ਦੋਵੈ-ਦੋ ਰਸਤੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ 

ਮਨਮਤਿ (ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੋਇ ਰਾਹ ਹੈ) ਵਰਨ-ਰੈਗ। ਸਾਲਾਹੀ- 
ਸਾਲਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਅਰਥ : 

ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਂ 
ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ? 

ਹੇ ਸੱਜਣੋ! ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਮਾਇਆ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? 

_ਹੇ ਭਰਾਵੇਂ ! ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ, 
ਕੋਧ, ਹੈਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ 
ਜੀਵਨ ਨਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।%। 

ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੇ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 
. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਮੈ' ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਆਂ, ਉਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਓਹੀ ਨਿਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ-ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ 
ਹੈ।੧(ਰਹਾਉ। 

੨੪੨੦੨੪੨੨੨੨੨੪੨੪੨੦੨੧੨੨੨੧੨੨੨੯੨੪੨੭੩੧੭੭੨(੭੩(-੩੧੭੭੩੪੭੦੩੧੭੭੩੦੭੦ ਲਾ ਕਦ ਨ ਅਲ ਕਲਾ ਅਲ ਕਲ ਅਕਲ ਲਾ ਮਾ ੫੬ ੧੨੧੨ 

ਉ:੧੧. 

. ਪੀ 
ਉ:੧੪.ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 

“ਲਅਲ ਮਾ 

ਪੂ: 

੨੨੨੭੬ ੬, ੩ ਰੰ ” (੬ ੭੩; ਲਾ. ੩. ੪੧ ੧<੩੧੨੧੨੧੩ ੨੩੧੨ ਜਲ 

੧੦. 

੧੨. 

੧੩ 

ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੨੩ 
੨੨੨੬ 

ਦਾ 

ਟ 
<< 1੩ = 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਹਸਤੀਆਂ 
ਵੀ ਮੰਨੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਥ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰੈਤ ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਇਹੋ 

ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਨ। 
. ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰੈਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ 
ਕਰਕੇ, ਮਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਚੱਲ ਨਿਸਚਾ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸਾਰੀ 

ਕਦ 

ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨ 
ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਅਤੇ : 

. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।੩। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋਂ ! ਮੈਂ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੀਵਿਆਂ 
ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇ ਜੋਤੀ 
ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 
ਆਸਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਪ੍ਰਤਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ।੪ 
ਦਾਤਾਰ ਜੀ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਈ । 
ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ : 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! 
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਵਸ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ।੫। 
.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਕੋਂ ਨਿਰੈਜਨ 
ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ? 

ਦ੍ਰੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਸ ਇਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।੬ 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਇਕੋ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀ ਹੈ? 

ਉ:੧੫. ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 

੨੨੦ 
ਰਾ 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੧੬. ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ' ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਿੱਸ 

ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।੭% 
੨੭੦4 ੨੨੦ 4 ੩੦੦ 4 ੩85 , 544. ੩44. ੩“ 4- 4. ੩4 54 85 4 54. ੬ ੫ << (੨%੨੨੨੭%੨੧ ੬ 

ਚ ਦਾ ਹੱ ਲਾ ਾ ੧੯੪੨੫੦੨੧੨੬੪੨੨੪੨%੦੦ 6੨੨੧੪੨੬੬੦੨੭੩੨੯੧੨੯੧੦੨੦੪੩੯ ਜਲ ਕਲ ਅਲ ਕਾਮਾ ਅਲ ਪਲ ਕਲ ਅਜ ਅਲ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਲ 

9) 

੬ ਦੇ 0 ੨੬੨4੧: ੧੨<< ੧੬ 
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ਸਧਾਂਤਕਾ ਸਗੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ (੨੪੨) ਗਾਉੜੀਂ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੩ 
੧੨੨੦੦੨੦੦੦੦੨੬੦੬੯੬੯੬੯੬੯੨੯੨੯੬੦੦੯੦੦੦੬੦੪੬੯੬੯੬੪੬੦੬੯੨ਟ੨੨੨੨੨੨੨੩ ੧੨੯੦੦੧੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੬੯੬੦੨੦੦੯੨੦੦੨੦੨੦੬੭) () 

0 ਨੂ ੧੭. ਹੈ ਭਾਈ! ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਉਂ ਬੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ _ ੧੭. ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣੁ ॥ 
੧ = -=੩ ਵਿ 
। ਐ ਲੋਕੋ । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ _ ੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੮॥੬॥ ਨ 
੍ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾ ਕਿ ਉਰ ਜੋਕੇ 0 

ਹੈ = ਪਿ ਪਰ ਸਾ ੧__ਵ੫ “ਰੱਥ ਵੇ ਕਰਮੰ- ਕਰਮ ਕੰਵਲ । ਲਹ ਤੇ ਮਨਮਤਿ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਚ. ਨ 
ਰੱ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਹੀ ਜਾਣੋ। 
$ __੧੮.ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ 
ਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਛਾਣੋ ।੮। 

੧੯.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 
(0 ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
0) ੨੦. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 
॥੍ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।੯੫ 

ਲੀ ਭਾਵਾਰਥ “ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ 
ਉ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ 4 ਇਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
0 ਨਾਲ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ 
ਨ ਇਹ ਦ੍ਰੈਤ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਹੂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਵਿਚ ਪਏ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ 

ਨ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਦਕ ਗੁਰੀ ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਝਾਣ ਜਿਸ 
0 ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
੧. ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਚਾ॥ 
| _੨. ਮੁਕਤਿ ਭੇਦੁ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ ॥੧॥ 
(6 _੩. ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
ਹੈ _ ੪. ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਸਾਚੁ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
| _ 4. ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਵਸਾਵੈ ॥ 
ਨੂਂ ੬. ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
ਹੀ ੭. ਰਵਿ ਸਸਿ ਏਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਉਦਿਆਨੈ ॥ 
0 ੮. ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ ॥੩॥ 
0; _੯. ਏਕ ਸਬਦ ਇਕ ਭਿਖਿਆ ਮਾਗੈ ॥ 
0੧੦. ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਗੈ ॥੪॥ 
0 ੧੧. ਭੈ ਰਚਿ ਰਹੈ ਨ ਬਾਹਰਿ ਜਾਇ ॥ 
(੧੨. ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੫॥ 
0੧੩. ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
6 ੧੪. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੬॥ 

(੧੫. ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
0; ੧੬. ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੭॥ 
੯੮੦੨੦੨੩੬ ੧੨੧੨੦੦੦੨੨੪੬ਟ੯੬੯੨੬੨6੨੯੬੨੬੦੬੦੨੦੨੯੨੦੨੦੦੪੬੦੬੬੪੬੧ ਕਲਾ ਅਲ ਲਾ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭੇਦ-ਗੁਪਤ ਗੱਲ। 6 
ਕਾਚਾ-ਕੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੁਗਤਿ-ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਪੰਚ-ਕਾਮ 
ਆਦਿ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ। _ਉਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਜੋਗ-ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਿਲਾਪ। ਕੀਮਤਿ-ਕਦਰ। ਰਵਿ ਸਸਿ-ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੜਾ 
ਪਿੰਗਲਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ। ਉਦਿਆਨੈ--ਜੈਗਲ ਵਿਚ । ਸਮਾਨੈ-- 
ਸਮਾਨ, ਸਾਧਾਰਨ। ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ--ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਮ ਹਨ, 
ਸੁਤੇ ਹੀ ਇਸ ਆਹਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਿਆ-ਸ਼ੈਰ, ਦਾਨ । 
ਭਰਮ-ਭਟਕਣਾ। ਚੁਕਾਏ-ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਦੁ-ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ, ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ। ਸਾਰੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਅਪਰੈਪਰ- ਨੂੰ 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੈਜਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨ 
ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਦਮ। ਮਾਨੁ-ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਝਾਣਾ। ਨੂੰ 

ਅਰਥ - ॥ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸੇਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਮ 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈ' ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ 
ਹਾਂ। 0 

੧. ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾ 

ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ 
ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

੨.ਹੇ ਜੋਗੀ! ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 
ਕੀਤੇ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੱਸੋ !। ਉਹ ਮੁਕਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣ ਸਕਦਾ ।੧ 

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਨੰ 
. ਹੈ ਜੋਗੀ ! ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 

ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਨੰ 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਹ ਜੀਵਨੈ-ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? ਮੈ 

. ਹੈ ਜੋਗੀ ! ਉਹ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਨੂ 
ਆਦਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨ 
ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ।੧ਰਹਾਉ। ਨ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਜੋਗ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰ 
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ? । 

ਉ: ੫. ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮੂ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ( 

੬. ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਜੋਗ ਦੀ ਨ 
ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਾਂ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ  ਹੈ।੨। ੍ 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਜੰ 
ਉ: 2. ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੂ 
੬. ੨੦੦੨ ੮ ਲਾ ੧੧੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨ 

੨੯੨੦0੬੦੨੦੦੬੦੦੦੬੦ 
੬5 

ਵਾ ।- 
(ਅਲ 

੦੦੦੨੬ 

ਦਾ ੦੨੦੬੯੨੧ 

੨੨੨੨੦੨੬੦੬ 
੭੦੭੩ 

00 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਠੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੨੪੩) ਹਾਰ ਮਰਦਾ ਰੀ ਮਨ ਤਪ 
(੬੨੬੨੨੧੨੦੦੦੦੨੦੨੫੨੦੦੨੨੧੨੨੬੧ ੨੦੬੦੬੦ਟ੦੬6੬੦੬੦੦੦੬੪੬6੬੦੬੯੬੯੬੦੬੦ਟ੯੬੦੦੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬੦੨੬੯੬੬੯੬੯੬੫੬੦੯੨੬੦ ੨੨ 

0 ਭਾਵ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਖਰਵਾ ਸਲੂਕ ੫੦,ਜੋਗੀ ਐਪਹੈਪਰ ਏੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਖਿਆਤ- 
ਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਲੂਕ, ਘਰ ਤੇ ਜੈਗਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੮੬। ਇੰ 

। ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਘਰ ਵਿਚ ਭਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮੂੰ 
ਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਉਸ ਦੀ 

ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ੧ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨ 
ਹੀ ੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹ 

( ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਪਦ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋਗੀ ਘਰ- ਨ 
ਉਹ ਕਰਮ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ _ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, 
ਿ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਹੁਣ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਮੂ 
0 ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੩। ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ-ਮਕਤ ਹੈ। ਰਹ ਮਿ 
ਮਹ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਕੀ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਦਾ ਭੀ ਜਲਾ ਮਹ 
| ਨਨ ਚਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
0 ਉ: ੯. ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਉਹ ਦਰ-ਦਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ __ ੧. ਖਿਮਾਂ ਗਹੀ ਬ੍ਰਤੁ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ॥ ਨ 
(4 ਦੀ ਥਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ __੨. ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਨਾ ਜਮ ਦੋਖੰ ॥ ਹੀ 

ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ _ਭਿਖਿਆ __ ੩. ਮੁਕਤ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖੰ ॥੧॥ ( 

੍ ਹੀ ਜਿ ੪. ਜੋਗੀ ਕਉ ਕੈਸਾ ਡਰੁ ਹੋਇ ॥ ਰੰ 
(6 ੧੦. ਉਸ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ, ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਾਹਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂੰ 
0 ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਯਾ ਰਾ ਨ ਦੀ । 
੍ ਇਕਿ ਕਿ ੬. ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੈਜਨੁ ਧਿਆਵੈ ॥ 
॥ ਜੁ ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾ 0 
ਰੰ ਨੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪। ੭. ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ (8 
(6 ੧੧.ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਵਿਚ ਲੀਨ __ €. ਸੈਂ ਜੋਗੀ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥੨॥ ਨ 
। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ __ ੯. ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਾਰੇ ॥ 0 
ਰੰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ _ ੧੦. ਜਰਾ ਮਰਣ ਗਤੁ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 
ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਨਿਸੜਾਰੇ 
[| ̀ _ ੧੨.ੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਗੁਗਤਿ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਪਾ, ਤਦ ਹੂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀ | ਦੇ (0 

ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।੫ __=' ਭੈ ਰਚਿ ਰਹੈ ਸੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥ ॥ 
। ੧੩.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ੧੪. ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਇ ॥੪॥ ੍ 

1 ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾ _ ੧੫. ਨਰ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਾਉ ॥ ਨ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ੧੬. ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ 

6 04 ੧੭. ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥ 
0 ਲਦਾ ਹੰ।੬। ੮੮੨ । 

(ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਰਣੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿ 
 ਉ:੧੫-੧੬. ਹੇ ਜੋਗੀ! ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਰਣੀ _”- ਗਰ ਕੇ ਸਬਦੇ ਆਖ ਪਛਾ ₹॥ ਮੰ 
ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ੨੦. ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥੬॥ 

(4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ : ੨੧. ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥ 
। ੧. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੨੨. ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਚੁਕੈ ਆਸਾ ॥ । 
(1 ੨. ਸ਼ਬਦ ਰਾ 9 ਹੈ। ੨੩. ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥ ਮੂ 
ਹੀ ੩. (ਅਤੇ) ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।੭% ਜੋ ੨ ਜਵਾਨ ॥ ਨ 

0 ੧੭.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱ 2੭੨ ਹੀ 
0 ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਮਤੀਏ ਜੋਗੀ ਦੇ ਜਪ, ਨ = 0 
ਹੱ ਤਪ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸੇ ੨੬. ਨ ਜਿਗ ਬਿ ਚ [ 

ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ : 

:੬6੨2(ਟ੦੯੬੬੯੬੯੬੯੬6੬੦੬੦ਟ੯੬6ਣ6੨੧੨੦ ੨੦੬੫੨੦੦੦ਣ੦੬੦੬੦ਣ੯੬੭ (-੨-(੭੫ ੯ 
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੯ 
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੧੦੨੦੨੦੦੦੨੦੬ 
ਦਾ 
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੬੨੩੬ 
ਪਕਾ 

ਓ ੨੯੦੦੦੦੨੨੬ 
(9੧ 

੨੨੨੪੨ 
੨੨੬%੧੬੬੧ ੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬% ਆਹ ਆ 

ਜਬ ਜੋਦਿਸੀਲਤੀ। ਗੇ ਰੋਜੀ-- 

ਪਕੜੀ, ਫੜੀ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ । ਬ੍ਰਤੁ-ਨਿਤ ਦਾ 
ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਸੈਕਲਪ। ਸੀਲ-ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। 

ਨ ਬਿਆਪੈ-ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਮ ਦੋਖੰ-ਜਮ ਦਾ ਡਰ। 
ਸੈਤੋਖੰ-ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ `ਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵ 
ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ । ਰੂਖਿ-ਰੁੱਖ ਵਿਚ । 
ਬਿਰਖਿ-ਬ੍ਰਿਛ ਵਿਚ। ਜਾਗੈ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ । ਜਾਰੇ-ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ 
ਅਗਨੀ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਰੂਪ ਅੱਗ ਨਾਲ। 
ਜਰਾ-ਬੁਢੇਪਾ। ਮਰਣ--ਮੌਤ । ਗਤੁ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਬੁ- 

ਹੈਕਾਰ। ਪਿਤਰੀ-ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੇ ਡਰ, ਅਦਬ ਵਿਚ। ਸੇਵੈ-ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਨਿਹਕੇਵਲ-- 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ । ਪੁਰਨਪਿ-ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੁੜ-ਮੁੜ । 

ਨੀਸਾਣੈ-ਰਾਹਦਾਰੀ, ਪਰਵਾਨਾ। ਦਰਿ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। 

ਚੂਕੇ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲੁ-ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ _ਕਮਲ-ਫੁੱਲ । 

ਪਰਗਾਸਾ-ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ _ਨਿਰਾਸਾ-ਆਸਾਂ ਵਿਚ 
ਨਿਰਾਸ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਵਿਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿਖੁ- 
ਜ਼ਹਿਰ। ਉਦਾਸਾ--ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ, ਨਿਰਮੋਹ। 

ਅਰਥਾ : 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬ੍ ਤ ਧਾਰੀ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗੁਰਮਤੀਆ ਜੋਗੀ ਭੀ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? 
ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਤ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋਗੀ 
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ : ਉਹ ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈ ਨਿਯਮ 
ਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧. ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

੨. ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
੩. ਸੈਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ 

ਕਰਮ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਐਸੇ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ! ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ 

ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣ ਲਓ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ 
ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 
ਨਹੀਂ ।੧। 

ਵਿ ਸਿ 
ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ 

੧<੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦੬੪੩੦੬੬੦੦੦੬੯੬ 

ਉ: ੧. 

ਜਿ 

੫ 

ਕਾ 
੧੧੭੨ 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪਨਾ ੨੨੪ 
੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬6੬੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨ 

4. ਜਦ ਲਿਉ ਚਸ ਆਪਣ ਜਾਈ ਦੂਤ, ਅਜ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਉਹ ਗੁਰਮਤੀਆ ਜੋਗੀ ਨਿਰਭਉ ਕਿਵੇਂ ਹੋ 
ਗਿਆ ? 

ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ-ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੂੰ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ 
ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

- ਉਹ ਐਸਾ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।੨॥ 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

- ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤੇਜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ 
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। 

. ਉਸ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਿਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਹੌਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਆਪ ਭੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਕਿਉਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਅਜਿਹਾ ਜੋਗੀ, ਕੀ ਆਪਣੀ 

ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 
ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਐਸਾ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ _ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਜੋਗੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਵਿਚ 
ਜੀਵਨ-ਪੰਧ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 
ਆਦਿ ਸਭ ਡਰਾਂ ਤੋਂ) ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 
ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 
ਉਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਹਿਤ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 

੧੬੧੦੧੬੦ਵ 

ਜੱ 

੧੦ 

ਯ੍੧. 

ਉ:੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

ੀ। 

ਰਾ, 

੨੨੯੨੦੪੨੬੦੨੨੨੦% 

. 

ਆ 

(੩. 

੫੯੦੨੦੦੭ 

੨੧੦੦੦੨੬੧ 

੧੦੦੦੦੦੦੨੦੧੨੦੦੦ਟ੦੦੦੦੨੨ 

੦੦੬੦੬ 

ਦਿਆ ਆ 
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੧ ਦੂ <੧= ਤੈ ਦਾ ਿ 

6? ੧੬. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਥ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਫਾਰਥਾ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨੂ 
। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਨ 

੧੭. ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, _ ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਰ 
। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ _ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। । 
( ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਨ ਜੰ ਹਲ ਦੂ ਮਹਲਾ ੧ || ਜਿ 
ਰੰ ਹੈ || ੨ ਕਸ <<) । ਨ ਪਾ 04 ੧. ਐਸੋ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਹੀ 
0 ਜ ਦੀ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਵਾਚ ( 

ਮਿ ਉ:੧੮.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ੨. ਦੱਤ ਕਰ ਇਸ 
ਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ (ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਉਸੇ ਇਕ ਸਾਈਂ ਨੂੰ __” € ਵੌਂਸੋਂਠੇ ਦੇਖਿ ਵਗ ਨ 

ਪਲ ਵਖਤ ਤੈ ੪. ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ & 

(6 ੧੯. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ __ ੫. ਨੇਤ੍ਰ ਸੈਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰਾ ॥” (ਰੰ 
( ਵੈ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਰਿ ਰ 0 ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ੬. ਸੁ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥੨॥ ਹਰ 
(9 ੨੦. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਭਗਤ ਜੋਗੀ __ ੭, ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥ ਪਰ 
9 ਰ੍ ੫ ਰੱ ਯ ੧8 

ਹੀ ਵਾ ਸੱਚੇ ੬ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ __ ਦੂ. ਮਨੂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੩॥ ੍ 
ਜਲਦ ਆ ੯. ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ ॥ ਹ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ,,," ਪਿ. ਬੂਝ ਝਗਰਤ ਵਕ ਮਹ 

ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ _”?' ਸਿੱਟੇ ਡ ਪਲ 
526੨੧੨੦ 

ਪ੍ਰ ਨ ਡੀ 
੧੧. ਗੁਰ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 0 ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ-ਘਰ ਵਿਚ - 

ਿ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੫॥ 
ਹੈ __ ੨੨. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ _ ੧੩. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥ 

ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ । ੧੪. ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥੬॥ । 
ਹ[ _੨੩.ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ __੧੫. ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥ 
੍ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੭% ਦਾ ਿ ੧੬. ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥੭॥ ( || ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ _ ਪ, ਸਿ ਹ 
੍ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 0 
ਹਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ੧੮. ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਸੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥ ਮੰ 
(੧ ਉ:੨੪.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲ ਜਦੋਂ ੧੯. ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥ ॥ 

ਭੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਢੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ __੨੦. ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥੮॥ ਨ 
() ੩. ੩੫ ਦੁ ਦੇ <. ( 

1 ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਦ ਅਰਲ - ਦਾਸੁ-ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ੍ ਰ 
ਭੀ ਬੈਦੇ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। _ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ-ਅਭੁੱਲ। ਅਠਸਠਿ-ਅਠਾਹਠ (ਤੀਰਥ)। ਨ ਦਾ । ਰ 

( ੨੫.ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਜਨੁ--ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੈਤੋਖੇ--ਪਰ ਤਨ ਰੁਪ ਵੇਖਣ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ( 
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ _ਹਨ। ਅਭ ਅੰਤਰਿ-ਅਭ=ਹਿਰਦਾ, ਅੰਤਰਿ=ਵਿਚ, ਭਾਵ ਦਿਲ ਨੂ 
ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ-ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਰੱਜਿਆ। ਅਲਖੁ-ਜੋ ਨੂ 

ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬੈਦਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਨ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਭੇਵਾ-ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਗੁ ਕਾਚਾ- ਨ 

ਹੂ ਸੋਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ । ਬੇਤਾਲੇ- ਨ 
ਨਾ, ਰਾ ਉ:੨੬.ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ _ ਜੀਵਨ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਭੂਤਨੇ। ਅਨ ਪੁਜਾ-ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ (1 

ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਜਾ। ਸੌਤ ਹੇਤਿ-ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਾਰੇ= ਨੂੰ 
ਵ-੨ 

੨6੨੬ 
5 

ਹਿਸਾ ₹_ ਸੰ ਰਾ ਦਰ 
ਰੰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚੇ ਹਨ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚੀਨੈ-- ਨੂ 
। ਮਾਇਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ _ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਤੁ-ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ! 
ਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਤਤ੍ਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਤ੍ਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਪ੍ਣਵਤਿ- ( 
੯ << 1 ( ਹੈ।੮% ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 
0 ( ਅਲ, ਪੱ ਅਨਕ, ੧ ਅਰ, ੧ ੬, ੧. ੨ (੫ #%%, ੧ ##=%, (੨ ੬#=% (੧, ੨੨, ,%੧ %=%, ਅਕਲ, ੧ ੨, (੧੫੨੨ ਦਿਸਲਾ . ਅਸਲਾ ਨਕ, ਨਾ ਣਾ ਰਾ, ਰਲ ੫ ੨ ੧, ਨਕਲ, (4, ੧,੬੯੩, ,%( ੬੯੯੧.) , ਸਣ ਅਲਨਾ ਅਲ. ਕਲਾ. ਅਕਲਾਂ. ਅਲ . ਲਾ, ਅਗਨ, ਅਦਾ, ਅਰਮਾ , ਅਲ, ਅਗਲਾ , ਸੀ 

<੨੨੬੦੬੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੯੬੦ਟ੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੨੦੦੬੦੬੯੬੦੦੦੬੯੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ0੬੦੬੦ਣ੦੬੯ਣ੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੦੦੨੭ ਅਤ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਕਲਾਂ ਦਾਖਾ ੱਖਦ ਕਿ ਪਾ ਕਦ ਕਦ ਕਲਾਂ ਲਾ ਆ ਕਲ ਕਣਕ ਕਦ ਆ ਕਦ 
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੨੦੨੦੧੬੧੬੦੨੧੬੦੨੧੦੦੨੦੬੦੦੦੬(੬੦੨੦੨੧੬੬੦੦(੬੬੦੧੦੬੦੦੨੬੦੨(੦੨੦੧੬੦੨੦੧੬੦੨੦੦੨੧੨੦੬੦੨੦੧੬੦੧੬੦੩੦੨੨੧੨੧੬੦੨੦੦੨੦੧੨੦੧੬੧ 

ਮੂ ਅਰਥ : ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨ 
ਰੀ ਕੂ ੦੫ [ 

ਕੰ 4 ਦਿ 06 

ਨ ਪ੍ਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, $ 

। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ? 

0੧ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪੁਰਨ ਪੁਰਖ _ ਉੰ:੧੩.ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂ 
ਰ ੩ ਖਾ ੨ 

01 
ਕੀ 

ਰੰ 

ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਭਗਤ ਜਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) 
| ਜੇ ਕਦੀ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ 
ਜੀ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇੰ ੨. ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 
ਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। 

ਨ __ ੩. ਅਜਿਹੇ ਹਰੀਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ 
ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਆਤਮ 
| ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 
0 __ ੪. ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਨ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ “ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਫਲ 
। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਐਰਹਾਉ। 

੫. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਨ ਤੱਕਣ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 
& ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਰ ਇਕੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲ ਲੱਗੀ 

। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
| ੬. ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜੀਭ ਭੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 
੍ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੨। 
ਉ __ ੭.ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੀ ਮਿਲ 
1 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
& ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
6 €, ਉਸ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ 

ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ 
ਛ ੧੦੦੪ ਛੂ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋ ਭੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਨ ੯.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ 

ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈ ਜਿਧਰ- 
ਨ ਜਿਧਰ ਭੀ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ-ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ 
) ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 

ਨ ਜੋ ਸੱਚੀ ਲਖਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਹੀ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੪। 
ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋ ਬਚਣ 

ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? 
:੧੧. ਇਹ ਸੋਝੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ। 
੧੨. ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 
( ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ।੫ 
੪੮੧੨੨੪੦੨ ੨ ੨ (੬੩੬5 ੧੨੦੦੦੦੦੨੧੦੬੦੬੧੦੫੬੦ 
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ਲਈ ਉਸ ਰਖਣਹਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ 

ਰਖਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂ 
ਰਾ ਨ 

ਕਰੋ। । 
, ੪ ਉ 2, ਅੰ) 

੧੪. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਹੀ 
੨1" 

ਜੀਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਂਗ ਮੂਰਖ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰੈ 
ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।੬। 0) 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਨੂੰ 
ਉ:੧੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ 
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨ 

੧੬. ਇਸ ਲਈ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ $ 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ।੭ 0੧ 

ਪ੍: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 1 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ? (0 
ਉ:੧੭.ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 

ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰ 
ਕੋਈ ਸੈਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । (1 

ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ $ 
ਗਿਆ ਹੈ ? 0 

ਉ:੧੮.ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿ ਨੂ੍ 
ਅਸਤਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 
ਨੇ ਸੈਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।੮। ਰ੍ ਨ 

੧੯. ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿ ਨੰ 
ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਂ 

੨੦. ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਹੈ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਭੀ ਨ 

ਦਾਸ ਹਾਂ।੯।੮। 

__ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸੈਤ ਪਦ ਨਾਲ 
ਭੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ 
ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਧਾਰਣ ਤੇ ਉਸ ਨ੍ 
ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਰੰ 

੯੬੮5 

੯੯੯੨ 

੩੬੨ (ਜਲ 

ਪਾ 0 

੧1 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ੍ 
੧. ਬ੍ਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ 
੨. ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥ ੍ 
੦੨6੬9ਟ6੦6੬੦੦੧੬੦੨੬੦੨੯੬੦੩੬੦੩੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੬੦੨੬੦੨੬% 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੨੪੭) ਗਾਉੜਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ₹੨8੪-੨੫ 
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6; _ ੩. ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ 
ਰੀ ੪. ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੈਸਾਰੈ ॥ ਭੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੂ 
੧ ਭੂ ਖ ਪ੍ਆ ੨੩ 1 ਯਾ 

6; ੫. ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੇਦ ਕੀ 
( 5 ਬਿਪਤਿ-ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨ 
% _੬. ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਅਉ ਰਿ (6 
& 9 ਕਰੈ ਰਾ ਰੀ॥ ਸੈਖਾਸੁਰ ਨਾਮੇ ਦੈੱਤ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੇਦ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨ 
ਨ । ਵਿ ਬਚ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨ; 
& ੮. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੁਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ ॥੨॥ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਦ ਨ 
00 9 ਸਕ ੩੪ [ - [1 

ਹੀ ੯. ਹਰੀਚੰਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੈ ॥ ਬ੍ਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 'ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾ” ਹੈ 
੧੦. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ ॥ ਹਾਂ, ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨ 
$ ੧੧. ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ॥੩॥ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਜਹ-ਜਿਥੇ, ਜਿਸ ਨ 

੧੨. ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ॥ ਵੇਲੇ। ਤਹੀ-ਉਥੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮਾਨਿਆ-ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂ 

ਹ ੧੪. ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੪॥ ਨਕ ਪਿ 6 ਰਿ ੩੬ 
6੧੫. ਭੂਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ ॥ ਹੁ “ਓਨ09040008.% ਲੋਕਾਂ "ਤੇ ਰੋਇਆ ਲਿਥਿਆ ਸਿ 

0 ੧੬. ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ॥ ਹੈ ਜੇ ਸਲ-ਰਾਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਐਕਾਜ ਤੀ ਜੰਜਤ ਮਰਰ ਵਿ 
0੧੭. ਗਰਬਿ ਗਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ॥੫॥ ਆ ਨਕਜਰਜੀ ਵਲ ਜੇ ਚਰੀ ਲਜਾਰ ਦੀ ਪਤ ਲੋੜ! ਦਾਨੀ ਹੋ 
) |] 

() ੧੮. ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ ॥ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਵਾਲੀ ਹੈ 
ਹੀ ੧੯. ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਬਿਧਾਸਾ ॥ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਿ 

੨੦. ਦੈਤ ਸੈਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ ॥੬॥ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਪੈ 
6 ੨੧. ਜਰਾਸੈਧਿ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ ॥ ਗੁਰੂ-ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰ 

੨੦ ਅ ਇਆ 0. ਰੈ 

[ ੨੨. ਰਕਤਬੀਜੁ ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ॥ ਰਿ 

) ੨੩. ਦੈਤ ਸੈਘਾਰਿ ਸੈਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੭॥ ਹੈਕਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੋਕ 
(( ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨ 
6 ੨੪. ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ੪ ਨ ਏ = ੨ 8 
1 ਕੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਵਨ ਨੇ ਢਾਈ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਮ$ 
0; ੨੫. ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੈਤ ਸੈਘਾਰੇ ॥ ਨੇ ਸੈਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਵਨ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਯਾ (੯ 

6 ੨੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੮॥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਮਿਣ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਨੂੰ; 
(੧ ੨੭. ਬੂਡਾ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਮੂ 
ਇੰ ੨੮. ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦਵਾਰ-ਪਾਲ ਮੂ 
0 ੨੯. ਜਨ ਕਉ ਦੂਖਿ ਪਚੈ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥੯॥ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਸ 
0 ੩੦. ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ॥ ਜਗਨ : ਜੱਗ ਪਦ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ $ 
| ੩੧. ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਿਆ ॥ ਵਿ ਹੀ 

੩੨. ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੂਲੇ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥੧੦॥ 0 ._` ਨ 
0 ੩੩. ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਚਾਂਡੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਜਥੀ' ਬਦ? ਗੁਰ -ਬਗੀ ਮਗਲ (ਦਰਿ ਹਾ ਨ 
; ੩੪. ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨਿਆ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਨਾਮ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਨ 

ਪਟਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ । ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਇਸ ਦਾ ਧ੍ਰੋਹਤ ਸੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ $ 
ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ । ਵਿਸ਼ਵਾ $ 

<< ੩੫. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥੧੧॥ 
ਟੇ 

(੧ ੧੫੩੧੫੨੨ 

ਐਕਸ ਕਰ ਮਾ ੍ਿ ॥ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਜ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੂ 

ਕਉ ਸਬਦਿ ਜਾ ਗਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਛਣਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਨ 
; ੩੮. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧੨॥੯॥ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੂ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਬ੍ਹਮੈ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ। ਗਰਬੁ-ਹੌਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ _ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਣ-ਘਾਟ ਦੇ 8 
ਟਵ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਲ ਦੀ ਨਾਭ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, _ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕ ਚੂਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

(%] 
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&| ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਣੀ ਪਾਸ ਮਸੂਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
੧ ਪਰਖ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ । ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ 
| ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਭੇਵੈ-ਅਭੇਵ 

. 4ਡੂ 
8, 

ਇੰ 
ਪੂ 4 ੭ 

ਕੋ ਥੇ, 
੍ ਤੈ 

ਟੀ ਤਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇਂ 

ਦੈਂਤ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ। 
ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਤਪ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ-- 

“ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ, 

ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 

ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ 
ਜਪੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ 

(6 ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ 

ਮਾਰਿਆ (ਨਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ) ਦੁਰਾਚਾਰੀ-ਮੰਦੇ ਆਚਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਹਾਰੀ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਰਾਵਣੁ : ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ 

0 ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬਲ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, 

ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। 
ਪਰ ਹੈਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ 
ਪੁਲਸਤਯ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਕਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ--ਰਾਵਣ, 
ਭਬੀਖਣ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਕਰਣ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, 

ਮੰਦੋਦਰੀ ਅਤੇ ਧਨਮਾਲਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 

ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਖੀ ਮੇਘ ਨਾਦ, 

ਅਕਸ ਅਤੀ ਕਾਇ, ਨਰਾਂਤਕ, ਦੇਵਾਂਤਕ ਆਦਿ ਸਨ। 

ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਕੁਝ ਸੋਬੈਧ 

ਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀਹ ਬਾਂਹਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਹ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ 
ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 

ਨ ਮਰੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇ-ਰ, ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਰਾਵਣ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ 
ਮੱ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੂਪਨਖਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੜਫ 
4) ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਚ ਬਟੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 
ਨੀ 6 ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ 
0 ਗਿਆ। 

ਇਹ ਰਾਵਣ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ, 

0) ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ 
[[ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 
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ਰਸੀ ਤੀ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਿਤ ਹਨ : ਕੁਮਾਰ ਤੌਤਰ, ਅੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 

ਇੰਦਰ ਜਾਲ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਕਾਮਧੇਨ, ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਲੰਕੇਸ਼ੂਰ । 

ਹੈਕਾਰੀ ਬਲ ਰਾਜਾ : ਸਤ ਚਿਰੈੌਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭੀ 
ਇਕ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ ਵੀਰ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਵਿਰੋਚਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਹਾਂ ਬਲੀ 

ਪੁਰ ਸੀ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ 

ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ 

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ 

ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ 
ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਉਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨੋਕ ਭੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ 

ਅਤੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ 

ਬਿਧਿਆਪਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰ 

ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸੌ ਯੱਗ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ੧੦੧ਵਾਂ 
ਯੱਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਵੰਜਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕਦ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਧਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲ 
ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਢਾਈ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੈ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 
ਅੱਗੇ _ਰਵਾਂ। 

ਸਹਸ ਬਾਹੁ : ਸਹਸ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਜਮਦਗਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਢੂ ਸਨ। 
ਸਹਸ ਬਾਹੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਦਗਨ ਰਿਖੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ 
ਸਹਸ ਬਾਹੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 
ਲਾਗੇ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਹਸ ਬਾਹੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਤੇਰਾ ਪਤੀ 
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਟਵੇਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।” ਰਿਖੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ । 
ਨੇ ਰਿਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਹੈਸਰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਜੀ । ਛੱਤੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੈਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ 
ਆਏ ਹਨ ?” ਰਿਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ : “ਇਹ ਮੈਂ _ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ 
ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ।” ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਇਹ ਮੈਨੂੰ 
ਦੇ ਦੇਹ।” ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਇਹ ਗਊ ਰਿਖੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋ' ਜਬਰੀ ਗਊ 
ਖੋਹਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਜਮਦਗਨ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਹ। 
ਸਹੈਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਜਮਦਗਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਸ ਰਾਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਤਪ ਕਰਨਾ 
ਡ# ਆਇਆ ਆਦਤ ਲਵੀਨ ਟਲ ਪੜਦੀ 
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ਦੀਆਂ ਇਕੀ ਕੁਲਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਹੰਸਰ ਬਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਥ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂ 

0 ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ, (0 

ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ _ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। (ਰੰ 
ਲ < ਰਹ ਉਦੋ ਖੁ 

&% 

ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਰਾ ਸੈਧ : ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਸ ਦਾ ਨ 

ਮਧੁ ਕੀਟ : ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੌਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨ 

ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦੈੱਤ _ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨ 

ਮਧੂ ਤੇ ਕੈਟਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਥਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨ 
“੩ ਦਾ 

ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿਚ __ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਰ 
ਬੈਠਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਹੈਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਨ 

ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਝੱਕਦੇ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਆ ੩ ਵਿਚ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨ; 

ਵਾ ਦਖਲ, ਬੰਤ ਤਦ ਜਲ, ਰਬ ਲਝ ਦੱ ਅਸ ਹਮ ਮਲ 
ਨਹੈਆੰ ਨਕਲ 'ਬਿਧਾਸਾਂ-ਪਾੜਿਆਂ। ॥ ਗਿਆ। (ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੈਮਿਆ 0 

ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।) 6 
ਹਰਨਾਖਸ਼ : ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨ ਨ ਡਰ ਰ੍ 0 

ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ੩੬੬46 

ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਰੋਇਆ, ਜੋ ਹਲ 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਕੱਢੀ, ਨ 

੧ 

ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹਰ ਰਤ ॥ ਨ 

ਕੇ ਆਵੀ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਇਮ 1 

ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ___ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕਾਲਨੇਮ : ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਲ ਦਾ ਨਾਮੀ ਜੋਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਨ 
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਹਿਣ 6 

ਬੱਚ ਅਹਾਡਾ ਨਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਸੌਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ _ ਤਾਂਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੈ 
ਇਆ ਭੀ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਭੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ 

ਕਉ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਨੂਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਛਲ ਤਾੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮ 

ਰਿ ਮਿਲਿ ਗੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਲੂ 

ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ : “ਹੁਣ ਦੱਸ ! ਸਿਰ ਕਟਿਆ ਸੀ। ਹ 

ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ : ਇਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ੧ 
ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਭੀ, ਏਸੇ ਬੈਪੂ ਵਿਚ ਹੈ।” ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਸਮੇਂ ਤਪਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਮਾਰਨ ਮਹ 
ਤਜਿ ਬਾਰਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਲ ਨ(ਆਉਦੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ 

ਆ 

ਸਾਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੁ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ' ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ,$ 
> ਬਲੰਗੜੇ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਲੀਜਾਂ ਵਿਚ _$ ਨਹੀਂ ਦੈਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ $ 

ਦਹਿਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ : __ਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 
“ਆਪਣੇ ਵਰ ਪੁਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ' ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮੇਜਾ : ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਤ ਦਾ ਪੁਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਰਜਨ ਦਾ $ 
ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ, ਸਗੋਂ_ਸੰਧਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂ 

ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਦਮੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਨੂੰ ਤੱਸ਼ਕ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮੇਜਾ ਸੱਪਾਂ ਨੈ 

ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਸਰਪਮੇਧ' ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਪ ਮਾਰੇ। 1 

ਅਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹਨ।” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਬਿਆਸ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਅਸ੍ਹਮੇਧ ਯੱਗ ਜੂਹ 

ਹਰਨਾਬਰ ਦੀਆ ਸਾਈੀਜ ਤਥਾ ਬਾਹਰ ਕੱ ਤੀ ਵੀ ਦੀ ਰੀ ਹੀ ਮਨ ਵਗ 
4 ਰੱ ਦੀ ਦੀ 2 
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ਸਿਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੨੫੦) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ₹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੫ 
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1 & 

([ ਉਥੇ ਆਈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਆਏ ਅਠਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ- ਹੈ।੧। । 
ਹੂ ਦੀ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਜੋੜ “ਚਲ ਪਿਆ | ਮਹਲ ੪. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈੌਕਾਰ ਇਕ ਐਸੀ ਨ 
੨੬੧ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਕੋੜ੍ਹ ਹਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 

“ਭੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇ।” ਤਾਂ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੱਕ 
ਸੈਕੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਕੋੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। 

ਕੰਸੁ : ਮਥਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਗ੍ਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ 

ਸਦ 

੨੨੨੨੫ “੨ ਅਲ 

੨੬ 
ਹਉ ਮਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 

ਨ ਬੋਸ= 'ਇਕ ਨਾਖਸ, 'ਜਿਸ ਦੂੰ ਤੀ ਬਿਸ਼ਨ 'ਜੀ ਨੇ 
0 ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 

6! ਚੰਡੂਰ : ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਸ 
ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ 
ਸਿ ਸੀ। 

( ਆਂਰੱਥੇ : 

(0 ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ 
ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ? 
ਮੰ ਉ: ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
। ਕੋਈ ਇਕ-ਅੱਧ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 
0 ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣੇ 
ਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤ 
ਮਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਕਾਰ 

11 ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ 
। ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਚਲੇ 
ਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਦੀ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਸ 

ਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
(1 ਵਾਰਦਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ : 
੍ ੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੱਕੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਮੈਂ 
0 ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਭੀ 
0 ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੈਮ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਤੇ ਇਉ' ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਹ ਉਪਰ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆ, 
ਹੀ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ 
ਸਿ ਬੈਠਾ । 
ਹੱ ੨. ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 
ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਕਿ 
ਹੀ “ਹੈਂ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ 
0 ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ।” 
0) __ ੩. ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 
੧ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ । 

0 

0 ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਾ 
( ਰਾ ਸਉ 
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<< ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। (ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ 
ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਜਦੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ 

ਹੌਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ)। (0 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੇ ਇਹ ਹੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹੀ ਨ 
ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ & 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? 0 

- ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨ 

ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂ 
ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਉ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ 
ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ? & 

. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। 

. ਉੱਸ ਨੇ ਬੜੇ ਯਗ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਯਗ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਹੈਕਾਰ 

ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਅਫਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਆਫਰ ਗਿਆ। 

ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕੋਤ੍ਰ ਸੌ 
ਯਗ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਯਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆ 
ਗਿਆ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ 
ਕਿ ਇਹ ਛਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੀਂ। 

- (ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ) ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।੨। 

ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ? 
ਹਾਂ! ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਲੈਂਦਾ 
ਸੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। 

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ 
ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇ-ਗਿਣਤ ਦਾਨੀ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੀਵ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ 
ਹੈਕਾਰ ਤੋ' ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 

-ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ 
ਸਿ 
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ਸਿਹਾਰਿਕਾ ਲਟ ਨ ਜਹਲਨ ਤੀ (੨੫੧ ਗਾਓਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੨੫ 
੨0ਟ6੬੦੨੬੨6੪੬੦੬੬੦੬੬੦੬੨੬੬੯੬੦੬੯੬੦੬੦੨੫੯੬੦੬੦੬੯੨੦੨੦੦੦੨੨੬੯੦੬੧੬੨੯੬੨੦੨੦੨੬੬੬੦੨੬੯੨੬੦੦੬੯੨੦੨੨੦੨= ੨੨੦੨੨੧੨੨੬੧੮ 

ਹੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਭੀ ਪੂ ਨਮੀ -ਹੀਜੀਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨ 
1 ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੮। 
। ਹੈ।੩। ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਹੋ ਨਰ 

6 ਪ੍ਰ: _ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਉ ? ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ? 6 
ਉ:੧੨.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ _ਉ:੨੭.ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਲਓ ਸੁਣੋ ! ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਹੈਕਾਰ ਮਤੀ ਵਿਚ ੍ 

0 ਹਰਨਾਖਸ਼ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੋਟੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਭਾਵ ;$ 

ਰੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੂ 
ਉਹ ੧੩.ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਕੁਲ ਦੀ ਪਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੨੮. ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ & 
। ੧੪. ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤਾਂ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 0 

( ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ੨੯.ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨ 

0 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।੪। ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਪਚਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੯ ਨੂੰ 

6 ਪ੍ਰ: ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ੩੦. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। 
1 ਉ:੧੫.ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ! ਆਪਣੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ) ੩੧. ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਨੈ 

1 ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਲ ਬੈਠਾ। ( 

0 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ । ੩੨. ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ! ਉਸਨੇ ਇਕ ਤਿਲ ਮਾੜ੍ਹ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੂ 

੧੬. ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖ ਲਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਨੂ 

ਸਮੇਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ । ਲਗਾ ।੧੦। ਨ 

ਨੂ _੧੭.ਹੇ ਸੱਜਣ! ਇਹ ਰਾਵਣ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ __ ਤ੩.ਹੈ ਭਾਈਓ! ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕੰਸ, ਕੇਸੀ ਤੇ 
ਹੈ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆ-ਗਵਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੂਰ, ਇਹ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 8 
0 ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ।੫। ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੀ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। (4 
0 ਪ੍: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ੩੪. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ &੍ 

( ਸਕੋਗੇ ? ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ । ( 

 ਉ:੧੮_ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤਕ ਇਕ ਅਰਜਨ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ੩੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੇਂ ! ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ; 
ਰੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਧੁ _ਕੈਟਭ ਨਾਮੇ _ਰਾਖਸ਼, ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ 
(ਸਿ ਮਹਖਾਸੁਰ ਦੈਤ । ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।੧੧। ਹੀ 

06 ੧੯_ਫਿਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ _ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨ 
ਨ ਸੁਟਿਆ ਸੀ। ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ ਸਕੇ ? (ਹੀ 
ਸੀ ੨੦. ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੈੱਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉ:੩੬. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ! ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਸ $ 

( ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾਇਆ 08 
ਮੰ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ।੬। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
(6 ੨੧.ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ! ਜਰਾ ਸੰਧ, ਕਾਲਯਵਨ, ੩੭.ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ੧ 
ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ 

| ੨੨.ਰਕਤ ਬੀਜ ਤੇ ਕਾਲ ਨੌਮ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮੰ 
੨੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
( ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ'_ਪਾਰ ਕੀਤਾ ।% ੩੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 0 

06 ੨੪.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ 
( ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂ 
ਮਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਰ-ਹੈਕਾਰ ਹੋ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂ 

( __ ੨੫.ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੈੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੈਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂ 

(0 ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੌਕਾਰ 
ਮਰ ਮਰ ਗਿਲ ਤਰ 12011 ਰਗ ਕਰਨ ਲੀ ਉਸ ਭਾ ਤੈਅ ਵਹ ਜੀ 

੧ 26੨6੨/= ੩੦੬੦੦੦੦੦੬੯੦੦੦੦੦੬੦੬੦੨੦੦ ੨੨੦੦੩੦੨੬ ੨੧੭ ੨੯੦੨੦੯੦੬“੨੨੧੨ 
ਲਾ ਦਾ ਦੀ 
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੧੨੦੦੦੦੦੬੯= 

(3 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਭੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 
ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੀਰਜਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ 
ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ 
੧. ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਕਿ ਚੜਾਵਉ ॥ 
੨. ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਹਿਰਿ ਹਢਾਵਉ ॥ 
੩. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 
੪. ਕਿਆ ਪਹਿਰਉ ਕਿਆ ਓਢਿ ਦਿਖਾਵਉ ॥ 

੫. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੬. ਕਾਨੀ ਕੁੰਡਲ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ 
੭. ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ 
੮. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥ 

੯. ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 
੧੦. ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥ 
੧੧. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਨਿਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ 
੧੨. ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥ 

੧੩. ਅਹਿਨਿਸਿ ਫੂਲ ਬਿਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥ 
੧੪. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥ 
੧੫. ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥ 
੧੬. ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥ 

੧੭. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਜੇ ॥੫॥ 
੧੮. ਸਿਧੁ ਕਹਾਵਉ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਬੁਲਾਵਉ ॥ 
੧੯. ਤਾਜ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਛੜ੍੍ ਬਨਾਵਉ ॥ 
੨੦. ਬਿਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥ 
੨੧. ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥ 
੨੨. ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥ 
੨੩. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਸਿ ਕਾਜਾ ॥੭॥ 
੨੪. ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥ 
੨੫. ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਨਿਆ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
੨੬. ਪ੍ਰ ਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਚੋਆ--ਅਤਰ। ਅੰਕਿ-ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ । 
ਚੜਾਵਉ--ਜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਾਟ-ਕੱਪੜਾ, ਵਧੀਆ 
ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ'` ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਪਟੰਬਰ-ਪਟ ਦੇ ਅੰਬਰ, ਕੱਪੜੇ। 
ਪਹਿਰਿ-ਪਹਿਨ ਕੇ। ਪਾਵਉ-ਪਾਵਉਂ', ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਕਿਆ ਪਹਿਰਉਂ--ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। 
ਕਦ ਰਾ ਰਾ ਪਤ 

੧7੯ ਣ6ਣ6ਣ0੨੨੦੦੧੦੦੦੦੨੭ ੧੧੧੧ਵ0੨੦੨੦੨੧੦ਣ੦੧੦੦੦0ਣ੦=੦ 
ਇਕ 44444 ੨੨੦੨੦੩੦੦੨6੨੦੬੦੦੬੦੬੬੯੬੦੬੦੬੦੩੨੦੨੬੦੨੨੦ 

ਓਢਿ--ਪਹਿਨਕੇ। ਜਗਦੀਸ-[ਜਗਤ--ਈਸ਼] ਜਗਤ ਦਾ 

ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਕਾਨੀ-ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ । ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ-- 
ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ । ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ--ਗੁਲ ਲਾਲਾ (ਦੇ) ਫੁੱਲ । 
ਨੈਨ--ਅੱਖਾਂ। ਸਲੋਨੀ--ਸੋਹਣੇ ਲੋਇਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਵਾਲੀ । ਖੋੜ-ਸੋਲਾਂ। ਬਿਨੁ ਭਜੇ--ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਮਹਲਾ-- 
ਮਾੜੀਆਂ। ਸੁਖਾਲੀ-ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਦੁਖਾਲੀ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ 
ਘਰ। ਨੋਬ-ਨਾਇਬ, ਮਦਦਗਾਰ, ਮੁਰਾਦ ਚੋਬਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਖਵਾਸੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ। ਪਾਜੇ-ਪਾਜ, ਵਿਖਾਵਾ, ਦਿਖਾਵੇ- 
ਵਿਖਾਵੇ। ਸਿਧੁ-ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ। ਕਹਾਵਉ--ਕਹਾਵਉਂ, ਜੇ 
ਮੈਂ ਅਖਵਾਵਾਂ। ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ-ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਕੁਲਹ- 
ਟੋਪੀ। ਖਾਨ-ਤੁਰਕੀ ਜਾਂ ਪਠਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਖ਼ਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, । 
ਸਰਦਾਰ। ਮਲੂਕ--ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਬੇ ਤਬੇ-ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ, 
ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ। ਕੂੜੇ-ਝੂਠੇ, ਨਾਸਵੰਤ। ਕਾਜਾ--ਜੀਵਨ 
ਮਨੋਰਥ। ਮਮਤਾ--ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ । ਮੁਰਾਰੀ--ਪਰਮਾਤਮਾ 

[ਮੁਰ-ਅਰਿ]। ਪ੍ਰ ਣਵਤਿ-ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ । 

%ਰਥੋ : 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਰ ਅਤੇ ਚੰਦਨ 
ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ 
ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸੁਖੀ ਵੇਖੋਗੇ ? 

ਉ: ੧. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਾ ਚੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ 
ਅਤੇ ਚੌਦਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ। 

੨. (ਅਤੇ) ਵਧੀਆ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 
ਤੇ ਹੰਢਾਵਾਂ। 

੩. ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ! ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਕਿਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ 
ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਸੱਖਣਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ' 
ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।੧। 

ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਰਨ ਨਾਲ 
ਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੪. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ 
ਕੀ ਪਹਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਗਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮੈਂ 
ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ 
ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 

ਪ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ 
ਭੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।੧ਰਹਾਉ। 

੬. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ (ਕੁੰਡਲ) 
ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਭੀ ਪਹਿਰ ਲਵਾਂ । 

੭. (ਅਤੇ) ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਵਿਛੀ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਉੱਤੇ 

ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੀ ਵਿਛੇ ਹੋਣ। 

ਪਹਿਨਾਂ 
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6 ੮.ਤਾਂ ਭੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ___੧੭.ਪਰ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ $ 
ਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ? ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। 6 
ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।੨॥ ੧੮.ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ 0 
00 ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 0 
( ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਭੀ ਚਾਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੂ 
( ੨. (ਲਾ ਨ %% -ਤ €- “ਤੈ ਨ 0) ੧੦. (ਅਤੇ) ਉਹ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ" ਭੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ । 
& ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਅਤਯੌਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ੧੯.ਸੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲਾ ਜਾਂ ਤਾਜ ਵੀ ਪਹਿਰ ਲਵਾਂ 

0 ੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁਲਾਵਾਂ। __ ਰੰ 
ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭੋਗਾਂ ੨੦. ਹੈ-ਸੱਜਣੇ 1 ਵਿਰ “ਡੀ “ਤੁਸੀਂ ਰਖ ਹੀ ਦੇਸੋ''ਕਿ'ਉਸਾ ਪੂ 
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।੩। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ 

ਜਹ ੧੨. ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ! ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਸਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਆ ਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ 
(0 ' ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।੬। 0 ਲੂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕ ਰਤ ਰ੍ ਨ 
ਮਿ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲੰਘ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ : (ਇਹ ਜੇ ਅੱਗੇ 2 ੭ ਦੁਨੀਆਂ । 
06 ੧੩. ਉਸ ਸੁਖਦਾਈ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫੁੱਲ ਸਾ ਰਿ 

ਕਿਲਾ ਦਲ ਨਲ, ੨੨. (ਅਤੇ) ਸਭਨਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਰੰ (6 ੧੪.ਹੇ ਭਰਾਵੇਂ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀ ਨਹ. - 
(੍ ਵਲ ਨ ਹਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ) ਹੁਕਮ ਟੋਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੇ 
0 ਫਿਰ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਆਰਿੰਊਂ। ਇਹ ਇਕ ਮੇ ਨ. 
10 ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਿਆਂ ਆ ਸਚਾ ਤੁਠਾ 

ਹੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੪। ਰਹ (ਵਿਖਾਵਾ) ਹੋਵੇਗਾ। ਰੰ 
ਆ ( 

(0 ੫੫ ਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋ ਰੋਰ ਡੱਕੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁਸ਼ _ “ਦੱ ਨਈ ਮੈਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 8 
0 ਰਿ ਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨ 
(| ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਨੇਜੇ ਹੋਣ, ਵਾਜੇ (ਫ਼ੌਜੀ-ਵਾਜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।॥ 6 
% <_% %੩ ਰਿ ਸਜੀਗੀ ਗਿ & 

ਹੀ ਰਾ ਨ ੪ ਤੋ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋਵੇ' ਨੂੰ 
੧! 1 < ੪ ਨ ਸੰ: ਇੱ, ਨਾਇਬ ਸਗ ਹੀ ਨਕਰ ਵੀ ਚੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਆਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
। ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ? । 
(6 ੧. ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹਨ : ਉ:੨੪. (ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ $ 
ਮੂ ਤੈ ਆਲ ਚ ਉਜਲੇ ਪਗ ਪੰਜ ਕਰੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨ; 
ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਟ ਦੁਇ ਕਠਨ ਹੈ' ਇਹ ਸੋਹਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । ਜਿ ਰਾ ਕੈ ਕਰ ਜਿਸ ਹੱ 
ਨ; ਤ ਕਾਲੇ : (ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ) ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਰੀਆਂ, ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ੂੰ ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 
੧1 ਜੀ -. 7੯ -7 ੧ ੧ __ ਨੌਕਾਂ। ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵਿਸਰ ਗਈ । ;6 
1 ੨1 

ਮੂ _ ਦੈ ਉਜਲੇ : (ਦੋ ਚਿੱਟੇ) ਦੰਦ, ਨਹੁੰ । ੨੫.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨ (ਨੰ ਪਤਲੇ ਪੰਜ : ਹੋਠ, ਨੱਕ, ਗਿੱਚੀ, ਲੱਕ, ਉਂਗਲੀਆਂ। ਆ ਅ ਨ 10 
(ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਟ : (ਮੋਟੋ) ਦੋਵੇਂ' ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਟ। ਦੁਇ ਕਠਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨ) 
ਮੀ (ਸਖ਼ਤ ਕਰੜੇ) ਦੋਵੇਂ ਥਣ। _ _ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨ 
ਸੰ ਆ ਨ ਦਿ 40040 04 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ । ਿ 
0 ਰੂਪ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ : ਘਾ < & ੨ ਊਚ 
01 ਹਾ ਸਾ ਸੱਥ | 01 | ਤੂ ਕਾਲੇ : ਭੂਤ (ਬੀਤ ਗਿਆ), ਵਰਤਮਾਨ, ਭਵਿੱਖਤ (ਔਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ) ੨੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ । 
ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।੮।੧੦। । 
%; __ ਜਾਂ ਰਜੋ ਸਤੋ ਡਮੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਨ 8 04 ੭ ਰਣ 

ਹੈ! ̀ _ ਦੋ ਉਜਲੇ : ਮਨ ਬੁਧ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨੇ। ਜਾਂ ਲੋਕ ___ਤਵਾਰਥਾਂ“ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 0 
$$ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਸ-ਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। _ ਭੌਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰੰ 
ਪਤਲੇ ਪੰਜ : ਕਾਮ, ਕ੍ਰੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੌਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਮਾ, __ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਟੂ 
%% ਸੰਤੋਖ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ੨; ਲਾ ਕਟ 0 ਚਾਰ ਪੁਬਣ : ਵੈਰਾਗ ਬਿਬੇਕ, ਪੱਟ ਸੰਪਤੀ, ਮੋਖ, ਇੱਛਾ ਆਦਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂ 

4 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ਨ 

ਦੁਇ ਕਠਨ : ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਕਰਨੀ । ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਖਾ ਦਕ ਲੇ ਜਾਨਲ ਅਲ 6 
ਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ੧. ਏਕ ਨ 1 ਨ 

(ਦਰਗਾਹ) ਵਿਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ੨. ਪਰਪੰਚ ਬਿਆਧਿ ਤਿਆਗੈ ਕਵਰੇ ॥ ( 
੧੬੬੬੦੬੬੦੬੬੯੨੦੨੬੬੯੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੬੬੦੬੬੬੯੬੦੦੦੦੬੯੦੪੬੬੯੬੦੪੦੬੦੦੬੬੦੦੨੬੦੦੨੨੦੩੦ 
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, 

।_ਵਿਸਾਰੀ 

ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਬਨਾਵਟ, 

੭੨੩ 

0 ਇੱਜ਼ਤ 
ਕਉ--ਪਰਾਏ 

ਹੂ ਦੇ 
ਰੈ. 

%੧੬੧੨੦੦੨ 

ਨ 
। ਪਰ 

ਸਤ 
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ਸ਼ਾਂਤੀ। 

2੯੦੬੧੦੬੧੧੨੨੧੨੦ 

ਨ ਫਾਹੀ 
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੨੦੨੦੩ 
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#ੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੰਹੇਬ ਜੰ 
੨0੨੦੨੦੨੨੦੬੦੨੨੦੨੦੨੨੦੨੬੨੬੬ ੨੬੨੬੬੯੬ 

(0 ੧੨.ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ, 
ਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦਾ, 
0) ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਂਦਾ 
ਸ੍ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
08 ੧੩.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਦਾ ਹੀ 
। ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਨੰ ੧੪. ਗੱਲ ਕੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀ 
(ਰੀ ਮਤ ਅਤੇ ਪਤ ਦੋਵੇ' ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੪। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ 
( ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ? 
(ਹਉ: ੧੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ 
ਮਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਤਾਂ 

ਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੈ _ ੧੬. ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪੱਕੀ 
ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੈਧਿਆਂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਵਿਚ 

ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
। ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੋ' ਛੁਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ? 
( ਉ:੧੭.ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰ 

( ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।੫। 
0 ਮਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉ' ਨਹੀਂ 
। ਆਉਂਦੀ ? ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਰੰ ਕਿਉ' ? 
ਉ:੧੮.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤ੍ੀ ਆਪਣਾ 

0 ਤੇ ਹੈ 
1 ਸਰੀਰ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
ਮਰ ਤ ਸਿ ਘਾ 

ਹਉ ੧੯. ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਧੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੀ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ 
( =੫ 

ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹੀ ੨੦. ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ 
। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਖਸਮ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ 
੧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਨੂੰ 
ਨ ਕਦੀ ਭੀ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ 
0] ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ 
ਮੈ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਰੰ ਉ:੨੧.(ਐ ਸੱਜਣੋਂ ! ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ) ਵੇਦ, 
ਨ ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ 
8 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੀ ੨੨. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਭੀ 
| ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 
0 ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। 

੯੨੬੦੬੬੪੦੬੬੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੧ 

(੨੫੫) 
ਕਿਨ ਆ ਰਾ ਮਿ ੫੩੫੬੦ ੬੩੬4੬38੩40 (੨0੬੯੦੨੦੦੦੦੦੨2੦੬੦੯੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੨੯੬੯੨੯੨੪੬੬੬੬੦੬੬੯੬੦੦੦੨੦੬੪੬੦੨੨੦੦੦੨੦੨੨੨੦੨੦੦੨੨੦ ਕਾਲਾ ਅਲੀ ਨਾ 

ਗਾਉਣਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੬ 
5, 

੨੩. ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਨਾਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।੭% 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ ! ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ:੨੪. ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਰਖਾ 

ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ (ਪਿਆਸ) ਤ੍ਰ੍ਹ ਦੂਰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨੫. ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
੨੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਭਗਤ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।੮।੧੧। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ 
ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ 
ਰੂਪ ਤੇ ਕੌੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ' ਘੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਸੈਸਾਰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਫਿਰ ਰਾਮ-ਭਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
. ਹਠੁ ਕਰਿ ਮਰੈ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ॥ 
ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ ॥ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥੧॥ 
ਤੂੰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਮਨਿ ਸੂਖ ॥ 
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਸਹਹਿ ਜਮ ਦੂਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚੋਆ ਚੋਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰਿ ॥ 
ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰਿ ॥ 
ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ਸਭੁ ਕੂੜੋ ਕੂਰਿ ॥੨॥ 
ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ॥ 

- ਅਧਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਮੁ ॥ 
. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਮੁ ॥੩॥ 
. ਵਾਦਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ॥ 
. ਮਨੁ ਦੇ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
. ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੪॥ 
. ਬਿਨੁ ਦਮ ਕੇ ਸਉਦਾ ਨਹੀ ਹਾਟ ॥ 
. ਬਿਨੁ ਬੋਹਿਥ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਵਾਟ ॥ 
. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘਾਟੇ ਘਾਟਿ ॥੫॥ 
. ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿ ਵਾਟ ਦਿਖਾਵੈ ॥ 

੧੯. ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 
੩ << ੨੦੨੩੨ ਇ ਰਾ ਟ 

੬੧< ੦ (੦੦੧੨੨ ੧੨੦੧੨੦੧੨੦੧੦੨੦੧੨੦੧੦੦ ੨੦੧੨੦ ੨੦੧੦੦੭੨੨੧੭੨੧੧੦੦੦੦੧੧੨ ੧੬੧੨੧ 
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#ਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਬ ਜੰ 
ਪਰ , 

ਆਣ ਕਪ ਕਦ ਦਲ ਲਾਲਾ ਲਾ 

੨੦. ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੬॥ 
0 ੨੧. ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਕਉ ਜਿਸ ਕਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥ 

੨੨. ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ 
੨੩. ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਤੁਧੁ ਭਾਣੈ ਦੀਉ ॥੭॥ 
੨੪. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥ 
੨੫. ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਤੁ ਰਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 
੨੬. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥੮॥੧੨॥ 

|) ਪਦਾ ਅਰ -ਮਰੈ--ਮਰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ- 
੬ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਸ--ਧਾਰਮਕ ਭੇਖ । 

ਭਸਮ-ਸੁਆਹ, ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ, ਟਟ 
. 
00 ਅੰਤ ਨੂੰ। ਚੋਆ-ਅਤਰ। ਮਗਨੁ-ਮਸਤ। ਅਧਕੀ-ਬਹੁਤ । 
0 ਵਿਆਪੈ-ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਚੇ--ਮੰਗਿਆਂ। ਵਾਦਿ-ਝਗੜੇ 
(੨੭੭੩: ਵਿਚ । ਦੁਹੇਲਾ-ਦੁੱਖ ਦਾ ਘਰ, ਦੁਖਦਾਈ । ਦਮ--ਧਨ-ਪਦਾਰਥ । 

ਬੋਹਿਥ-ਜਹਾਜ਼। ਦਮ-ਦਮੜੇ, ਰੁਪੈ। ਸਾਗਰ ਵਾਟ-ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ 
ਲੂੰ ਸਫ਼ਰ। ਘਾਟੇ ਘਾਟਿ-ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹੀ। ਵਾਹੁ 
ਮੂ ਵਾਹੁ-ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋ। ਜਿ-ਜੇਹੜਾ। ਮਥਿ-ਰਿੜਕ ਕੇ, ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਚਾਰ ਕੇ। ਭਾਣੈ--ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ। ਭਾਣੈ ਦੀਉ- 
% ਭਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਪਤ ਰਹਉ--ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ । ਨਾਮਿ ਰਹੇ-ਜੇ 
ਵਾ] 

( ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹੀਏ। ਪਤਿ--ਇੱਜ਼ਤ। 
ਕਰ 

੍ ਅਰਥ . 

ਮਹ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਜੋ ਲੋਕ ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 

0 `ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ 
ਲ੍ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ 
੍ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ? 

. ਹੈਂ ਸੱਜਣੋ ! ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ 
ਨ ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ- 

ਸਹਾਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਭੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਸਮਝੋਂ ਉਹ 

੬ ਰੰ ਤਾ 

ਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

(| __ ੨. ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾ 
ਨ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦਾ ਰਵੇ। 
0 ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ 
ਨ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ।੧। 
੍ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
ਹੀ : ੪. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ 
। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 

ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਰਹੁ। 

. ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਵਿਸਾਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ 

ਨ 

੨੨੨੨੨ ਆਯਾ 

ਪਦ 

(੨੫੬) 
ਵਿ ਇਤ ਵਿ ਰਾ 
੧੦੦੦੦੨੦੦੨੦੬2੦੬੦੨੨੬੧੨੬੯੩੪੬੦੬੨੬੦੨੨੦੬੯੨੦੨੦੨੦੨੦੦ 

ਗਾਉਂੜਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੨੬ 

੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਤਰ, ਚੌਦਨ, ਅਗਰ, ਨੂੰ 
ਕਪੂਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (( 

੭. (ਅਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 

੮. ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ ਭੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੀ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ 2 

ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨। । 

ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ੍ਰ-ਵਰਤੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜ-ਸਾਜ 
ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰ 
ਤੇ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ( 

੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਭੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ ॥ 
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਭੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਾਜ-ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 
ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨੇਜਾ $ 
ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਨ 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਇਸ ਨਾਲ : 00 

੧੦. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧੇਰੇ'ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਨ 
ਸੁਖ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਿ 

੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨਾਮ ਨ 
ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।੩। ਨ 

ਪ੍ਰ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ, ਨੂੰ 
ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ 
ਪ੍ਭੂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? 0 

ਉ:੧੨.ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਹੂ 
ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੂ 
ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨ 

੧੩.ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 

੧੪. ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਗਿਆਨ ਹੂ 
ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।੪। ਰਿ 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਨੈ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ? 1 

ਪ੍ਰ: 

ਉ:੧੫.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਟੀ ਤੋਂ' ਮੈ 
ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 0 

੧੬. ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ $ 
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨ 

੧੭. ਤਿਵੇਂ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੂ 
ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨ 
ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵਲੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ 

ਸਿ) ਵਲਿ 

0 ਸਹਾਰੇਂਗਾ ।੧।ਰਹਾਉ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ( 1੧। ਤੁਂ। ੫ 0 
ਰਬ ੧) 
£ ਦਿਲੀ ਵੀ ਦੀ ੨ ਵੀ 2੫੫੪ <<, = ਰਾ, ਰਾ, ਦ ਲੀ ੩ =, ਦੀ <<, ੨੭੦੭ 
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,<, 

ਨਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਮੰਹੇਲ ਜਾ 
(੨੦੩੯੬੯੬6੬੬੦੦੯੨੬੯੬੬੦੨੦੬੦੨੦੧੬੦੦੦੬੦੦੯੨੬6=੯੬੯ਟ੦੨੦੬(= 

0 ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਸ 
1 ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? ' 
 ਉ:੧੮.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੈਨ ਗੁਰੂ, ਧੈਨ ਗੁਰੂ ਆਖੋ, 

ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ 
( ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੧੯. ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੈਨ-ਧੈਨ ਉਆ ਜੋ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ 
ਿ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੨੦. ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੈਨ-ਪੈਨ ਆਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ 

ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੬। 
($ _੨੧.ਫਿਰ ਧੈਨ-ਪੈਨ ਆਖੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ 
| ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰ੍ 
੍ ੨੨.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 

ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ 
ਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। 
0? _੨੩.ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
1 ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਨ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਭੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 

&੍ ਵਿਚ ਹੈ।% 
ਮਹ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਨ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ? 
! ਉ:੨੪.ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਹੀ 
੨0 

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ। 
੨੫.ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ` ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 

੩ 

੨6 

(ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ। 
੧$ ੨੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਵਿਚ . 

ਮੀ ਰੰਗੇ ਰਿਹਾਂ ਹੀ, ਸੱਚੀ (ਪਤਿ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ 
ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੮੧੨। 

ਹੈ! ਡਾਵਾਰਲ “ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
0 ਨੇ ਸੱਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਹੀ 
| ਜਗਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਲਗਨਾਂ 
੨ (0੫0੬0-00400 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੋਹ ਮਮਤਾ, ਮਾਇਆ 

0 ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਪਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਸਭੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, 

ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਚਾਰ ਇਹ ਹਨ : 

ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਹੱਠ ਧਾਰ ਕੇ ਯੋਗ ਆਦਿ ਤਪ ਸਾਧਣੇ, ਜੋ 

ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। 
੯੦੨੦੨6੨੯੬੯੬੪=੯੬ ਬੀ ੨੦੨੦੨੬੧ 

ਜਲਾ 

੧੨੦੬੬ 
4੬ 

4 (੨9੨੨੦੨ਨਣਣਨਣਨ 

੭੨੦੨੦੨%=੨ 
ਸਿ 

ਰਤ ਦੀ ੨੨੦੫੦ 
ਰਾ 

(੨੫੭) 

੬੦੨੦੦੦੯੬੯੬੯੨੬੪੩੪ਟ੯੬੬੬੨੦੦੬੬੯੬੦੨੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੨੦੦੯੬੦੨੨੯੨੦੨੧੬ 

ਲਾ ਵਾ, ੧੧੨੧ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ 55੬-੨੭ 

੪੩ 

ਦੂਜਾ ਹੈ : ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ 
ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ। 

ਤੀਜਾ ਹੈ: ਤਪ ਆਦਿ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੂਣੀਆਂ 
ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਹਾਰਨੀਂ। 

ਚੌਥਾ ਹੈ : ਧਾਰਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਨ 
ਲਿਆ 
ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਆਦਿ ਸਦਵਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੋਹ ਨ 
ਮਾਇਆ ਐਸ਼ੂਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਹਨ : 

ਪੰਜ: ਸਰੀਰਕ ਭੋਗ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ। 
ਛੇ: ਮਾਇਆ ਮਗਨਤਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ 'ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਹੋਰ ਮਾਇਕੀ ਕਰਮ । 
ਸੱਤ : ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ, ਬਲ ਪ੍ਰਾਕੂਮ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਮ। ਭਾਵ 

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਦੇ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਨ 
ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਜੇ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨ 

( 

੨੫੦੪੬੧੦੦੯ ਰੇ 

੨੦੩੦੬ 

੩੬੪੦੬੪੨੬੦੩੬੬੪ 

੨੪ ਪਾ 

62੦੨%੦੬ 

ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ( 
੧. ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਹਉ 
੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ॥੧॥ __$ 
੩. ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ । 
੪. ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨ 
੫. ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵਹਿ ॥ 
੬. ਹਉਮੈ ਖਪਹਿ ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਆਵਹਿ ॥੨॥ 
੭. ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥ 
੮. ਚੌਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਸੈਘਾਰੈ ॥੩॥ ਮਹ 
੯. ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ॥ ਮੀ 

੧੦. ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥੪॥ ਹੀ 
੧੧. ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 
੧੨. ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੫॥ ਹੂ 
੧੩. ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਮਰਣਾ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ॥ ਹਰ 
੧੪. ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥੬॥ 
੧੫. ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ॥ ਰੰ 
੧੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ਭੇਟਿ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥੭॥ ਮਹ 
੧੭. ਹਉਮੈ ਬੈਧਨ ਬੈਧਿ ਭਵਾਵੈ ॥ ਮੱ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੩॥ ਿ 

ਪਦ ਅਰੜ: ਹਉਸੈ-ਹਉਂਉਂ, ਸਮੈ ਕਰਤ ॥ 
(੯੨੬੪੨੬੪੨੬੦੨੬੦੬੩੬੦੨੦੦੨੬੦੧੬੧੬੬(੬੦੯੨੦੨੦੨੨੦ ੨੨੬ 
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ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ ਤੁਝ ਹੀ ਕਾ ਵਗ 

ਖਪਹਿ ਨੂੰ। ਸੈਘਾਰੈ-- ਵਿਚ। ਤਉ 
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ਸੈਹਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜੀ (੨੫੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੨੭ 

ਨਟ 2੨੦੦੬੨੦੦੬੦੦੦੦੦੦੨੯੬੨੯੬੯੬੯੬੬੬੦੬੬੦੦੬੬੦੨੬੬੬੯੨੯੬੦੬੯੬੦੯੨੦੨੦੨੦੯੬੯੨੯੨੨੨੪੨੦੨੬੦੬੨੬੦੨੬੦੨੦੦ ਰਸ 

ਹੂ ਕਿਉਂ' ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਵੀਚਾਰਨ ਜੋਗ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ __ ੮. ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥ 1 
ਉ ਹੈ? ਸਿ 1 ॥ ੯. ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਬਾਦਿਸਾਹ ਨਹੀ ਰਹਨਾ ॥ ਨ 
(4 ਉ:੧੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੱਚੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ੧੦. ਨਾਮਹੁ ਭੁਲੈ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਨਾ ॥ (4 

(0 ਕਰ-ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ੧੧ ਮੈ ਧਰ ਨ ਜਿਉ 6 

ਹੈ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਲਣ _””' "ਹੇ ਨਾਮ 'ਜੱਝ ਰਾਖ ਰਹਨ 1=॥ । 
॥ ਰੀ ੧੨. ਚਉਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ ਕਿਸੈ ਮੁਕਾਮੁ ॥ 
( ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉ _ ੩. ਸਾਹ ਮਰਹਿ ਸੈਚਹਿ ਮਾਇਆ ਦਾਮ ॥ 0 

। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? ੧੪. ਮੈ ਧਨੁ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥੪॥ 0 
ਹੱ ਉ:੧੬.ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ੧੫. ਰਯਤਿ ਮਹਰ ਮੁਕਦਮ ਸਿਕਦਾਰੈ ॥ 

ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ੧੬. ਨਿਹਚਲੁ ਕੋਇ ਨ ਦਿਸੈ ਸੈਸਾਰੈ ॥ (ਹੀ 
ਨ ___ਪੁਗਂਫ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਨ੧% __ ੧੭. ਅਫਰਿਉ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੈ ॥੫॥ ਮੂ 
(6 ਪ੍ਰ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਉ! ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ੧੮.,ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸੋਈ॥ ਨ 

(ਮਿ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਹਲ ਨ 
0 ਸੀ ਇ . ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਤਿਨਹਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥ | ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਮਿਲੇਗੀ ? ਓਂ ੧ ੍ 
ਉ ੬:੧੭.ਹਾਂ। ਜਰੂਰ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖ _੨%- ਓਹ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਾਂ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੬॥ ਹੀ 
1 ਕੂੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ੨੧. ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਫਕੀਰਾ ॥ ਉਹ 
। ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ _ ੨੨. ਵਡੇ ਕਹਾਵਹਿ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਪੀਰਾ ॥ 8 

ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। _____ ੨੩. ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੀਰਾ॥੭॥ _ $ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ _ ੨੪. ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਿਹਵਾ ਅਰੁ ਨੈਣੀ ॥ 
। ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ -੫ ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ ਸੁਣੈ ਬਿਖੁ ਬੈਣੀ ॥ ਨ 
0 ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੩ ਮੇ ਟੀ ( 

0 ਉ:੧੮.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! “5. ਬਿੱਠ ਸਬਦੇ ਮੂਨੇ ਦਿਨ ਰੈਣੀ ॥੮॥ ੍ 
0 ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, _ ੨2. ਹਿਰਦੈ ਸਾਚੁ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਇ॥ ੍ 

ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ _੨£. ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਿ ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਰਹ 

ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੮੧੩। ੨੯. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੯॥੧੪॥ 
|! __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਥਮੇ-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਾਲੈ ਘਰਿ-ਕਾਲ ਨੂੰ 

ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ । ਪਇਆਲਿ-ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ । ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲੁ-ਬ੍ਹਮ ਨੈ 

0 ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਮਲ। ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 
ਨ[ ਆਪ ਸਤਿ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੇ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦ ਯੋਗ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਵਿਚ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ ੧ 
0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ` ਬ੍ਰਹਮਾ ਨ 

ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਤੋਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਰਮਿ-ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ। ਭੁਲਾਇਆ-- 
6 ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ' ਅੱਗੇ ਹੋਰ _ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਪਜੈ-ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ-ਉਸ ਨੂੰ । 
ਟਨ 
ਆ 
ਵੱ 
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2੧੨੦੬ 
ਰਲ 

ਕੋਈ ਪਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
੧. ਪ੍ਰਥਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ 
੨. ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲੁ ਪਇਆਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
੩. ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 
੪. ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕਾਲਿ ਸੈਘਾਰਿਆ ॥ 
੫. ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੬. ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ ॥ 
੭. ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

ਕਾਲਿ-ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ। ਸੈਘਾਰਿਆ--ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਮ- 

ਮੈਨੂੰ। ਕਾਲੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ। ਨਾਮਹੁ-ਨਾਮ ਦੋ। ਧਰ- 

ਆਸਰਾ। ਮੁਕਾਮੁ-ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ--ਵੱਡਾ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਿਸਾਹ-ਛੋਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਰਹਿ-ਮਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਚਹਿ-ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਮ--ਪੈਸੇ, ਧਨ, ਦੰਮ, ਰੁਪਏ। 

ਮਹਰ-ਮੁਖੀਏ । ਮੁਕਦਮ--ਚੌਧਰੀ । ਸਿਕਦਾਰੈ--ਸਰਦਾਰ । ਸੈਸਾਰੈ-- 
ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ। ਅਫਰਿਓ--ਬਲੀ, ਅਮੋੜ, ਜੋ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। 

ਸਿਰਿ-ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਮਾਰੈ-ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲੁ- 
ਅਟੱਲ, ਸਦਾ-ਥਿਰ। ਗੋਈ-ਲੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। 
ਪੀਰਾ--ਪੀੜ। ਧੀਰਾ--ਧੀਰਜ, ਸਹਾਰਾ। ਬੈਣੀ--ਬਚਨਾਂ । ਮੁਠੇ-- 
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ਲੱਟ। ਦਰਿ ਨਾਮ 6 ਨ ਨ ਅਤ ਹੀ ਸਿਲਾ? 
ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । 

ਪ੍ਰ: 

ਨ 

੨7੩. 

& 

ਮੰ. 

 ਉ: ੬. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋਂ , ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ 

੮੪ ੨0੨੦੬੯੨੯੬੯੨੬੦੨੨੦੦੬੬੨੨੬੦੩ 

ਅਰਥ : 

ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਭੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ 
ਹੈ ? 

- ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋਂ , ਤੁਸੀਂ 
ਤੱਕੋ ! ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ); ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ 
ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ 
ਫਸ ਗਿਆ। 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 
ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 
ਕਿ 'ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਡੰਡੀ 
ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪੈ 
ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਟੁਰਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ 
ਜਿਸ ਕਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ 

ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ 
ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ 
ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਮਝੋਂ 
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ ।੧ 

ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ 
ਜੀਵ ਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ? 

_ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ 
ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਜੀਵ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 

ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸਾਰ 

ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ? 

- ਨਹੀਂ, ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰਕ 
ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ 
ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।ਰਹਾਉ। 

ਕਿਉਂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ? 

੨੬੦) 

੨੫੬ 

(੦੨੧੦੨ 
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ਕੀ ਗੀ ਤਜ 
ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੁ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ- 
ਭਗਤੀ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਨ 

ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
ਭੀ ਕੋਈ ਹੈ ? 
ਹਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਾਸ 

ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ 
ਦਾ ਭੇਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਓਹੀ ਹੈ।੨। 

ਦੀਪੀ ੍੍ 5 

੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ 
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 
ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਨਾਮ ਵਲੋਂ' ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 
ਆਪ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ 
ਰਹਿਣਾ ਹੈ।੩। 
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਭੀ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। 
ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਕਦ ਰੁਪਏ 
ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
.ਪਰ ਹੇ ਹਰੀ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਧਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ 
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।੪। 
ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚ, 
ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। 

ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। 
. ਇਹ ਬਲੀ ਕਾਲ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਸਦਾ ਹੈ।੫॥ 
ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ- 
ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

- ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 

ਹੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਇਥੇ ਉਥੇ ਪਤਿ ਰਹਿ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ 
ਕਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।੬। 
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ਉਹ ੨੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਰ 
ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ੧. ਬੋਲਹਿ ਸਾਚੁ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥ ਨ 

ਕਹਾ “ਲੀ ਨੀਤ 0 ਵਡ ਲੀਆ ਫਿਚ __ ”' ਦਾਲੰਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥ 
ਸੰ ਐਨਇਹਾ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਰ ਹੈ -ਡੀ ਕੋਈ 'ਢਨੀਐ ੩. ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ੨. ਸਜ ਖਤ ਬਲੇ ਨ ਵਹੀ॥ 0 
ਨ ਰੱਖੋ! ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ __`" ਕਾਲ ਰੇ 0 
(6 ਹਉਮੈਂ ਦੀ_ਖੀਫਾ- ਹੈ। ੫. ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਦੁਖੁ ਮੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ & 
004 2 ੩੩ 0 

(0 ੨੩.ਤਾਂ ਕਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, __੬. ਅਪਿਉ ਪੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਥਿ ਰਹੀਐ ॥ 0 
ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ __ ੭. ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥ 
01 ਵਰ ਉਰ , . ਯਘ ੩੪ ੧ 

(0 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਦਾ __ ੮. ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ ॥੨॥ 0 
। ਮੌਤ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। । ੯. ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀ ਡੋਲੈ ॥ 0 
| ਪੰ. ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਇਹ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਥਿਸ ੧੦. ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਸਹਜਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ 0 
ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ? . ਵਾ ਹਸ 0 
. ਹਰ , - _ ੧੧. ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਤੁ ਵਿਰੋਲੈ ॥੩॥ 8 
0 ਉ:੨੪.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੌ, ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲ 
। ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀਦਾ ੧੨. ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਲੀਨੀ ॥ 

ਹੈ: ਇਹ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਜੀਭ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ _੧੩. ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿਓ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥ ( 
੍ ਤਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ੧੪. ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ਆਤਮੁ ਚੀਨੀ ॥੪॥ 6 
੍ ੨੫. ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ __੧੫. ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ 6 

ਮੱਤ ਤੱ 9 ਦਾ & ਸ੍ਰ ਭੀ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ੧੬. ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ( 
ਨ ਜੀਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਏ ੧੭. ਜਰ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ ਰੰ ਇਨ " ਆ ੩ ਤਹ ਰੁ ਹੀ 
ਮੂ ਤੁੱਪਾ ਨੂ ਮੱਦ-ਦੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨ ੧੮. ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥ 
0 ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।ਿ 
|! ਜੀਤ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਲਪਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ: _੧੯- ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ॥ । 
ਉਹ ੨੬.ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਾਲ __ ੯੭ ਹਿਤ ਮਹ 
ਨ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੨੧. ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਤਾਰਿਆ ॥ 1 
ਰੇ ੪ ਦੀ] 1 ਟ ਦਿ ਨ 

0 ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ _ ੨੨. ਹਰਿ ਜਸਿ ਸੈਤ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ ਮੰ 
ਮੂ ਕਿ ਇਸ ਅਵੈੜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? __ ੨੩. ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਰਿਆ ॥੭॥ ੍ 
([ ਉ:੨੭.ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ । ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ੨੪. ਸਾਚ ਮਰਲਿ ਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ਮਿ 
ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ. ਨਿਰਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ 1 
8 ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਾ ( ਗੀ ਰੰ ` ਸਾਚਿ ੍ ਚਕਾਇਆ 
0; ੨੮. (ਅਤੇ) ਜੋ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ੨੬ ਗਿ ਰਮ ਦੁ ਕੰਧ ਮੀ 
ਰੰ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਦੀ ਵੇਖ ਭੀ ਨਹੀਂ _ 32” ਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ । 
(8 ਸਕਦਾ । ੨੮. ਤਿਨ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥ ਨ 

੨ 
(0 ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕਾਲ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? _ ੨੯. ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥੯॥੧੫॥ ( 
| ਉ:੨੯. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬੋਲਹਿ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੁ-ਸੱਚਾ। ਨ 
ਹੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧੧੪। ਮਿਥਿਆ-ਝੂਠ। ਰਾਈ-ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਰਤਾ ਨ 
0 __ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਚੌਧਵੀ' ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਦਰੂਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਤਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ। ਰਜਾਈ-ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ 
ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਚੌਧਵੀ' ਅੰਦਰ ਵਿਚ। ਅਤੀਤ-ਅਲੱਗ, ਨਿਰਲੇਪ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂ 
ਇੰ ਕਾਲ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ _ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ। ਸੱਚ ਘਰਿ-ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚ। ਨ 
(0 ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੈਸੇ-ਜੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਦੁਖੁ ਮੋਹੈ-ਮੋਹ ਦੇ $$ 
6 ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ __ਕਾਰਣ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ । ਅਪਿਉ- (0 

| ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚ ਘਰ ਵਿਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, _ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 0 
ਨ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ। ਪੀਅਉ-ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਵੇ । ਬੈਸਿ- ਨੂ 
ਪੱ 

ਦੀ ਦੀ ਕੀ ਅਣ <<, 
(੭ ਨ ॥ (੧ 1 ਨ ੍ ਰੰ ੨ 0 ੧ ਰੱ 8 << ੬ ਨ ੨ 0 ਮਿ ਜੀ ਜੀ ਮਿ ਨ ਨ ਨ ਨ & ਰੇ ਰੇ 0 | 0 ਿ 0 0 ਵਡ ਵਿ ੨ 0) ਨ 11 ਰੰ 0 ( () ੧ 0 (੧ ਨ | 0 ੧6 ਮੱ । ੬ ਰੀ ੧ 0 ਕਾ ਅਤ  ਅਤਾਅਲਾ ਅਲ ਅੜਾ ਸਿਆਂ ਕਣ ਕਲ ਕਣ ਪੱ ਕਣ ਣਾ ਮਲੀ 
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-ਦੀਖਿਆ 

ਮਰ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਗਾਂ। 

ਭਾਵ ' ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ' ਜਦ ਗੁਰੂ 6 

॥] 
ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । 

ਗਤੀ ਨੂੰ % 

੧ 
ਤਿਲ ਭਰ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਲਕ 

੧੩. ਬਸ, 
ਦਿੱਤਾ, 

ਬਿਰਤੀ ਦੀ 
(6 

ਤਉ ਲਾਹੀ ਭਾ ਦੇ ਮਲਕ ਅਜ 90 
੨੨੨੬ ੫੨੩੬ 

ਅਤੇ ਦੁ 
<੩ ਆਲੀ 1 

ਵੈ 

ਬਰਕਤ 
ਭਾਵ ਹੁ 

ਗੁਲ 
| 

(ਨ 

0 ਦੇ ਹਮ ਅਕਾਰ ਰੋ ਅਪਣਾ ਜਬਨ ਗਾ 
ਤਕ ਕਝ ਲਾ, ਤਾ ਤੇ ਨ 

ਦੀ ਨ 

(4 ਭਾਵ, ਉਹ ਕਦੇ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਦਿ ਦਾਦ ਵਾਚ ਮਰ 

ਪਿਆ 

ਆ 
ਜਿਸ 

੧) 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੋ. ਤੱਸੀ ਜਗ 8. ਜਿਸ ਦਾ 6
6
 (ਆ 
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ਡੁ 

ਹ 
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| ਗ
ਤ
 

ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। “ਕਾਰ ਨਹੀਂ 

ਨ 
ੜੇ, 

ਦੇ ਪਭਾਵ 

ਵਾਲੇ 

ਫ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤ਼ ਬ੍ਰਿੀ, ਭੰਗੀ 

0 

। ੪੪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੧॥ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 
5 ਦ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 

ਭੋਗਾਂ 

$ 
: 

ਹੇ ਨਿਰਲੇਪ 
ਦਾ 

ਕਿਉਂ 
ਜੀ! 

ਭਗਾ &( 

। 
ਵੀ ' ਜੀ! ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੈਗਾਂ ? 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ __ ਪ੍ਰ: 7 ਗਈ ? 
ਲ
ਾ
 ਮੰ 

ਪੁਰ: ਮੁਖ ਨੰ ਫਲ ਕੀ ' (ਸਚ ਘਰਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦੀ 
੧੬੫00 ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ । 

ਹ 
ਲ
ਓ
 

ਕਾਲ ਉਸ ਵੱਲ 
ਉ:੧੫.ਹੇ ਰੇ 

-ਰਹਿਤ ਪਰਮੇ£਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਨ 
0 

1 ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਲ ਹਾਵ 

ਰ
ਤ
 

ਸਿ 

੧ ਉ: 
ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰ 

ਸਾਰ-ਭੋਗ ਨ 
ਦੇ ਨਾਮ 

ਫਿਰ ਸਦਾ ਨੂ 

8 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 

ਹੀ 
! ਜੋ ਨਿਰੈ ਹੈ, ਸਮਝੋ ! ਉਹ ਨ 

ਕਿ 

ਤੱਕ ਭੀ 

ਉਹ ਮਨਮੁਖ 
੬.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗੀਬੀ ਕਦ 

(ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 04 
ਨ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਰਮ ਹੰਸ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਦੇ 8 

ਨ 
ਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ` ਕਰਕੇ ਸਦਾ 

ਰੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਹੈਸ ਦੀ ਜੋਤ ਉ 

੧! 

ਜੋ ਮਠੂਖ 
ਦੀ 

੩੩ ੩ 
ਸਚ ਪੂ 

੍ 

੍ 
ਮਨਨਰਿ ਤੀ ਸੀਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਹੈ ।੧।ਰਹਾਉ। 03 

੬੬0 ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਮਾ, 
ਹੈ, ( 

॥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੋਹ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਰ 8 

ਹਰ 
ਦੁੱਖ 

੧ ਰ 

ਦਿਰ ਚਮਕ 
ਨਜ਼ਰ 

ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ 0 

। ਤੈ ਗਾਈ । ਉਤ ਗਰੁਪ ਅਸ ਪਰ ਰਾ 
ਉਰ ਵਰ ਜੇ ਸੀ ਲਏ ਮਿ 

ਰਾ ੬. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉ -ਰਸ 
ਵਿਚ 

੧੭.ਉ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 

" 

ਨਾਮ 

9 
ਨੂ 

626੨027 

॥ 
ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪਦ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ।੫। 

6੨੦੦੨੦੨੦੦੬ 

ਮਹ ਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿ ਹੀ (ਸਹਜ ਘਰੁ) 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾ ੨੬੦੦੨੦੦੦੦੨੨੦੨੬ 

) 2. ਦੁ ਰਿ ਤਾਂ ਉਹ ਉ 

ਕੀ 

੨੯੬੬੦੬੦੬੨੦ 

ਰਹਿੰਦੇ ਿਿ- ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਵਿਚ ਮਸਤ (੪6 ਕਲ ਤਾ 

0 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਰ੍ ਹਰੀ ਦੇ (

ਉ
ਆ
 <੭੭੨੭੭੧੯੭੭੧੯੭੩੧੭੭੨ 

0 ੮.ਪਰ ਹੇ 4੨੦੨੨੦੨੦੨੨੬੦੨੨੦ 

੧੬੦੨੦੨੯੨੦੩੦੬੦੨੯੨੬੧ 



/ਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
੧੬੯੨੬੧੨੨੯੬੨੯੦੦੦੯੦੦੨੨੧੨੯੬੦੨੬੦੨੨੬੬੬੪੨੨੯੦੨੨੦੨੦ 

ਇੰ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਫਿਰ ਉਸ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਦੀ ਕਰਣੀ 
ਰੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

0) ਉ:੧੮.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪਰਮ ਹੰਸ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਨ ਦੀ ਕਰਣੀ ਇਕ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋ 
। ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੧੯. ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ 
। ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੁ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਰ ੨੦. ਹੁਣ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਗਿੱਝ 
ਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 
ਹਸ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੬ 
ਉ __ ੨੧.ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਧੀ 

ਨੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
1 ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
0) __੨੨.ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ 
ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ, 
( ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇੰ ੨੩. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ 

ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਭਾਲ 
। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।੭ 
0) __੨੪.ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ 
ਮਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਲੱਖ 
੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
(੨੫. ਇਹ ਅਚੱਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਅਚੱਲ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ 
ਜੰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾੜ੍੍ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ 
ਮਿ ਇਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
0! __ ੨੬. ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ 
1 ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।੮। 
&$ _੨੭.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਸ 
ਮਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

0 _੨੮.ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
| _ ੨੯. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! 
ਹਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧੧੫ 

0 ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਜੋ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪੁਜਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ 
ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਲ ਚੱਕ 
ਨ ਵਿਚੋ' ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ 
0 ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜ 
0 - ਤੂ #ੱਚ ਛ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਕੰ ਰਖ ਇਤ ਰਖ ਕਾ ੭ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 

0 ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। 
( 

ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ। ਅਭਾਗੁ-ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ। ਅਨਹਤ-ਬਿਨਾਂ 
ਵਜਾਇਆਂ, ਇਕ-ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ। ਤੂਰਾ-ਤੁਰਮ। ਪਰਸਿ- 

ਪਰਸ ਕੇ, ਛੁਹ ਕੇ। ਰਵੈ-ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਧ-ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, 
ਜੀਵਾਤਮਾ। ਉਰਧ--ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, 
ਹੇਠਲੇ ਉਤਲੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੈਧਿ- 

ਮਿਲਾਪ, ਜੋੜ। ਮਨੁ ਮਾਨੈ-ਮਨ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ - 

ਕਿਉਂ' ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ 

ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ? 
ਉ: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ 

ਉਸੇ ਰਾਮ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 
ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੁਭਾਗੇ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।੧। 

੩. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ _ਸਿਮਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। 

ਪੂ: 

(੨੬੩) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦਆ-ਪੰਨਾ ੨੨£ 
੧੨0੨੦੨੦੬੦੬੯੦੯੦੦੦੨੯੨੯੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੯੬੦੬੯੬੦੬੬੪੬੦੦੬੯੦੪੪੬੦੩੬ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧॥ ਹਿ 
੧. ਰਾਮਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਰਾਪੈ ਜਾ ਕਾ ॥ ਹੀ 
੨. ਉਪਜੰਪਿ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ਤਾ ਕਾ ॥੧॥ ਮੰ 
੩. ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਨ 

੪. ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੂੰ 
੫. ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥ 0 
੬. ਤਿਤੁ ਘਟ ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਤੂਰਾ ॥੨॥ ਮ 
੭. ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ( 
੮. ਸੇ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੩॥ ਮਹ 
੯. ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਮਹ 

੧੦. ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਰਸਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥ ਮੰ 
੧੧. ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵੈ ॥ ਨ 
੧੨. ਮਨਮੁਖਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਭਵੈ ॥੫॥ । 
੧੩. ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥ ਹੀ 
੧੪. ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਪਾਏ ॥੬॥ ਹੀ 
੧੫. ਅਰਧ ਉਰਧ ਕੀ ਸੈਧਿ ਕਿਉ ਜਾਨੈ ॥ ਮਰ 
੧੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੈਧਿ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੭॥ 
੧੭. ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਗੁਣੁ ਕਰੀਐ ॥ ( 
੧੮. ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਰੀਐ ॥੮॥੧੬॥ ਨੂੰ 

_ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਕੀਆ॥ ਮ 
ਪਦ ਅਰਥਾ : ਰਾਮਿ ਨਾਮਿ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਵਿਚ। ਨੂੰ; 

ਰਾਮੈ-ਰੈਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੰਪਿ-ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਨੰ 

੨੬੧੨੧ 

<<, 
ਨਨ ਨ 

2੦੦੦੦੦੬੯ 

੦੬੦੦੨੬੦੨੦ 
(ਲਾ 

ਕਾ, 

੨੧੨੦੬੦੬ 

੨੨੦੬੦ 

੨੦੦੨੦੨ 

੧੨੦੨੨ 
ਦੀ ਦਾ 
੨8 

0 
5੦੨ 

। 444442544444444844429494444445 << ੫ 424444442424462 4੩ ੩੦੩ 
੮੧੨੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੨੯੨੦੨੦੦੦ਟ੦=੦੨੦੬੦੯੬੦ਟ੦੬੦ਟ੦੨੯੬੦੦੬੦ਟ੯੨੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੯੬੯੬੦੦੦੬੯੨੯੬੨੨੦੦੬੦੦੯੦੧੨੯੬ਟ੦੬੦੨੦੬੯੩੯੬੦੬੦੬੦੬੨੬੪੩੦੬੩% 



ਤਾਂ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦਾੀਆ--੫ੰਨਾ ੨੨£-੨੬ 
0 ਸ਼ਾਹ ਸਾ (੨੬੪) ਨਮ ਵੀ ੨੬੯੨੦੬੦੬੬੬੩੬੦੨੬੨੬੦) 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ੨੧੨੦੦੬੨੦੬੬੯੬੨੦੦੦੪੬੦੬੬੪੬੯੬੯੬੯੨ਟ੪੨੬੬੯੬੬੬੯੬੦੨੨੬੦੬੦੨੦੬੦੨੪੬੨੬੬੬ ਨ ੍ (6595265%੨੬੨੦੬੦੬੦੨੦੦੩੯੨੦੦੨੦% ਰੀ ਦਇਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋ' ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, $ 

ਦੂ 

? 
ਛ 

ਦੇ ਸਾ [ਛੁ ਹੂ 

ਹੀ ਪ੍ਰ: ਹੈਂ ਜਰੂ ਜੀ ਬਦਾਰਬਿਜਖੜੀ ਕਿਉ” ਕਹਿੱਏ' ਹੋ? ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਇਸ ਭੈ-ਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ 1 
ਰੰ ਉ: ਨ 

4 
ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ।੮।੧੬। ਲਹਿ 

।੍ ਦਾ = 
੨ 

ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੁਰਿਅ ।। 

ਘਾ ਰਾ: 0 

ਨ ਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ____ ਡਫ਼ਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੀ 
0 . ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 2 ੨੨ ੬: ਪਰ < ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ 2; 
0 ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ।੧ਰਹਾਉ। ਕਿਹਾ ਹੈ, 5 ਮਿ ਅਰਾਧਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੂਰ 4 ਹੈ ਵਿ ਦੇ ਕਰ 
0 ਦੀ ਪਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ੨ 0 
( ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਗਤ 

ਧੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ & 
0 ੬ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ ਤੁਰਮਾਂ ਆਦਿ ਸਿ ਰੰ 
[ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ।੨ 04 ਸਿ ਕੀਆ _ ਨ 
ਹੀ ੭. ਜਿਹੜੇ ਬੈਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਰ੍ ਨ ਮੰ ਜੇ ਜਲੇ ਹਜੇ ਪਨ) ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਲੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਦ 'ਸਮਾਪਤ” & ਨ ੯. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨ 
ਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।੩। 

ਪਰੀ ਰੀ ਪਰੀ ਮੀ ਜਸ ਡਰੀ 

ਨੀ 

ਸਲਾ 
ਦਾ । ਦੂ 

੧ 

0 ੯. ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ੪੬ 
ਮਹ 

(੧ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
ਸਿ 

ਰ੍ 
੧ 

ਕੂ ੧੦. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ਹ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੪ ਰੇ ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਨ ਕੋ ਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ 

ਤੀ ॥ ਨ 
ਹੇ ਹੈ। ੍ ਪਰੀ ੨ ਆਤਮ ॥੧॥ ਨ; 
0 ਪੁ: ਰਜ ਜਿਮ ਨ ਉਚ ੨. ਅਹਿਨਿਸਿ ਪਾਲਹਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਵਾ ਹੂ ਨ (ਿਆਪਕ 'ਅਨਲਵ ਕਰੀ ਬਦ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੋਈ ੩. ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 1 ਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਨ ਜੋ _ £- ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਮੰ ਰੈ ਜੇਗੀ ? ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਰਵਿ ਰਹੇ ਰਖੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ॥ _ ਨੂੰ 

($ ਉ:੧੨.ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ? ਆਇ ਨ ੫. ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਪਿ ॥੨॥ &੍ 

ਹਉ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਬੇਮੁਖ ਸਾ ੬. ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥੨ 
੧15 ਟ੍ ਤਦ ਰੰ ਘੰਮਦਾ 9 ਨ ਰਾ 

੍ 1 
. ੦ ੧4 ਕਿਰਤੁਪਇਆ ਅਧ ਊਰਧੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਾ॥ 
0 ੧੩. ਉਹ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲਵੋ । ੮. ਬਿਨ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਬਿਨਸੈ ਨ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥੩॥ ਨ 
(ਰੰ ਨੂੰ ਓਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨ: ਨਕ. < ਲੋਭੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਨ 
ਹ[ ੫੪. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੈ (ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ) ਹਉਮੈ ੬, ਜਗੁ ਬਿਨਸਤ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਵਰਨਾ ਵਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੋ ਰਮ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 2 ੧੦. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਮੁਕਤਿ ਲੀ ਲੀ 1 ਪਾ _ਲਵੇਗਾ।੬ _ ਦੀ _੧%- ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰ ਕੋ ਵਹੀ ਨੰ ਸਿ ਕਰਦ ਨਮਕ ਦੀ ਉਰ ੧੨. ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਥਿਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬੂਝੈ' ਸੁਖੁ 
ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ ? 

ਲੇ ਜਾਇ ਨ 
ਰਾ ਰੇ! ਇਹ ਸੰਧੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ __੧੩. ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ 

0 

੧ ਉ:੧੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੁ ਹਾ ਕਿਆ ਫਾਸਹਿ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥ 
ਰੀ ਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤੀਜ 

੍ 

ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲੋ ਤਾਂ 
ਪਾ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਸਿ ਪਤਾਲਾ ॥੬॥ _ ਨ 

ਨ ॥ ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ _ ੧੪. ਡੋਲੂ ਬਧਾ ਕਸਿ 0 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਨ, 

ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਹਜੇ ਪਤਿ ਪਾਈਐ॥ _$ 
ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੭ _ ਕੋਈ _”੧% ਗੁਰਮਤਿ ਸਰ ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੭॥ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ੧੬. ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ॥ ਮੈ 
ਹਮ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸੰ ੧੭. ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਮੀ ਕੇ ਮਰ 
ਦੇ ੩੫੭ ਹੈ ਡਰਾਬ। ਦਿਨ ਐਂਹਨ ਹੈ ਉਰ ਅਰਦਾਸ। ਬੇਨਤੀ ੧੮. ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧॥੧੭॥ $ ' 'ਕਰੋ-ਰੇ ! ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਣ ਲਨ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਨੂ 

ਉਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ 
ਗਣ ਸਾਨ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਗੋਇਲੀ--ਗੁਆਲਾ, ਸਿ ੧੧ 

| ਹਾਂ, (ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ) ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਗੁੱਜਰ। ਰਾਖਿ-ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰ 
ਨ (ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ) ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ । ੨ ਰਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਅਹਿ-ਦਿਨ। ਨਿਸਿ- ਨੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਸਾਰਾ-ਸੰਭਾਲ, ਜਿਪ. 
0 ੧੮. ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਿ ੨੦੬੧੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੯੬੦੬੦੬੦੩0੬ਟ6੬੬6੬੦੬੬੦੬੦੬6੬6੬੪੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੪੬੦੬੦੬੨੦੬੯੬੦ 
(੨੦੬੨੩ ੧੨੨੨੧੨੫੬੧੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦੨੨੦੧੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੧੨੧੦੧੦੦੦੫੬੫੮੦੨੨੦੧੬੨੦੨੦੧੬੫੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਲੱਕਿ ਸਾ ਗੁਰ ਰਥ ,ਸ਼ਰਰਬ ਜਾ (੨੬੫) ਗਾਉਂੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੨੬ 
(੨੦੨੬ਟ੦੨੦੪੨੦੦੦੪੬੦੪੬੪੨੯੬੦੯੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦੯ਣ੯੬੦੦੯੬੯੨੯੨੦੦੦੬੬੯੦੦੨੦੨੯੨੦੦(੬੧ ਨ ੧੨੯੨੦੬੦੨੦੨੦੦੬੦੨੦੦੬੯੨੦੨੦੬੩੬੦੨੦੨੦੬੦੬੦੮੦੨੦੨੬ 

ਇਸ ਪ੍ਰ. ਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮੱ 
0 ਭਾਵ ਚਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭੀ ਕੋਈ $ 
ਉ ਪ੍ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਉਤ--ਲੌਕ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ, ਇਥੇ ਉਥੇ । ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ? 06 

8 ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ-ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। _ਉ: ੭. ਹੈ ਸੱਜਣੌ ! ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ । 
[| ਭਗਤਾ-ਭੌਕਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ=ਪ੍ਰਣਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨੂ 
(੧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ। ਕਿਰਤ ਪਇਆ--ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 
ਨ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈ। ਅਧ-(ਅਰਧ) ਹੇਠਾਂ । ਭੋਗਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਹੇਠ (ਮਾਤ-ਲੋਕ ਵਿਚ) ਨੈ 
&) ਊਰਧੀ-ਉਤਾਹਾਂ। ਉਪਮਾ-ਵਡਿਆਈ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਪਰ (ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂ 
(4 ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਲੁ-ਟਿਕਾਣਾ। ਨਿਜ ਘਰਿ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ, ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ 8 

ਵਿਚ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ-ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਅਪਰੈਪਰੁ- ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 
6 ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ। ਥਿਰ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨ 
ਮ ਫਾਸਹਿ-ਤੂੰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਕਸਿ-ਕੱਸ ਕੇ। ਆਕਾਸਿ-ਆਕਾਸ਼ . ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕੇ ? । 
ਹ ਵਿਚ। ਪਾਤਾਲਾ-ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਧਾਨੁ- _ਉ: ੮. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਉਸ ਜਗਤ ( 
0 ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਅੰਕਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿਚ। ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨ 
ਨ ਨ ਰਿ 
(0 ਚੂਕਈ--ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ। ਸਕਦਾ ।ੜ। 0 

ਹੀ ਅਰਥ : ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਸ਼ਟ $ 
(0 ੨ ੩ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
ਤੱ ੪੬੩0 ਊ: ੯.ਹੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨ 
। ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ 6 ਵਟ << 0 

(ਚ ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਗੁਆਲਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 40600 144000 ਆ 
( ਹੈ, ਤਿਵੇਂ -ਸੈ ੧੬੬ ਵਿ 4 ਨ - ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰਸੋਭਾਲ ਪਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਤੀ ਰੋਈ ਹੈ ? 1 
(0 ੨. ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਲਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਉ:੧੦: ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, (| 
ਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨ 
੧੧ ੫ 

6 ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਮੰ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਅਪ ਆ 
ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।੪। ਨ 

ਉਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧ ਗਰਗ 'ਲੀਤ। ਵਹ ਦਸ ਵਸ “ਮਛ 'ਦ ਗਈ, ਮੱ] [ਆ ਲਾ 4 

( ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰਤੱਬ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ...` 
ਨ ਹੈ? ਉ:੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਅਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹੱਲ ਇਸ ਨ; 

ਮਹ ਉ: ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉ' ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੀ ਅਪਰੰਪਰ ਹੂ 
ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 
ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ । ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਦੂ 

ਨੂ ੪. ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? _ ਨੂੰ 

ਦੇਵੋ ਜੀ।੧ਰਹਾਉ। ਕੁ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਹ__ ੫.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 
[ਮੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਭੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ _____ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂ 
| ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ! ___ ੧੩. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂ 
( ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਵਿਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਕੀ $$ 

ਹਰ ੬. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ 

(ਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ'। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਨ 

6 ਹੈਂ।੨ ਰਿ ਮਹ 
੨੨੨੬੨੦੦੬੪੬੦੦੬੦੬੦੬੯੬੬੪੬੬੯੬੬੦੨੬੦੬੨੦੨੬੦੨੨੦੬੦੦੨੬੬੬੬੬੬(੬੬੬੬੬6੩੨੬੦੨੦੬<੦੨੦੨੨੦ 26੨੦੬੦੦੩੬੬੦੨੬ ਨ 
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੨੦੨੨੨੬੬੯=੦ ੭੬ 

੨੨੦੯੨੨੦੨੬੧= 
(ਰੀ 

/ਸਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕ ਗ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਗਹਿਝ ਜਾੰ 
ਦੀ ੬, 

(੯੭ 
ਣਾ ਲਾ ਅਲ ਕਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ।੬ 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ ? 
ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ (ਸਬਦੁ) 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲ ਤਾਂ ਹੀ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ।% 

ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ' ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ (ਅੰਕ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, 

ਉਹ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਲਾਭ 
ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੮੧।੧੭% 

ਭਾਵਾਰਲ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 
ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 
ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਲਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਆਲਾ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ 
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 
ਸਾਰ-ਸੈਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ 

ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 

ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿਤੋਂ' ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀ 
ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਉਸ 
ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ 

| 

੧੬. 

੧੦; 

ਬ੮. 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਬੇਰਾ ॥ 
ਘਰਿ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੈਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ 

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ॥ 
੬. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ ॥੨॥ 

ਆ ਨਕ, ੧, 
੧੨੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦=੯੮੦੦੦੦<੦= 

ਦੂ. (੩ ਇੰ 

(੨੬੬) 
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੧੧੫੧੦ 

<<, ਦਿਲ ਲੀ 

ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ ॥੩॥ 
ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਗਤੁ ਕਹੈ ਜਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥ 
ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥ 
ਆਵਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 
ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥ 
ਮੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥ 
ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਐਸਾ ਕਲਿ ਮਹਿ ਡੀਠਾ ॥੬॥ 
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥ 
ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥ 
ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥ 
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥ 
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁਝੀਐ 
ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਬੂਝਿ ਲੇ--ਸਮਝ ਲੈ। ਤਉ-ਤਦੋਂ । ਨਿਬੇਰਾ- 
ਨਿਰਣਾ, ਖਲਾਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰੁ-ਪਾਲਣਹਾਰ, ਮਾਲਕ। ਜੇ ਕਮਾਵਹੀ-ਜੇ ਤੂੰ 
ਕਮਾਏਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂ । ਅੰਧਿਆਰਾ--ਹਨੇਰਾ, ਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ-ਅਕਲੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ। ਕਿਆ ਕਹੀਐ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ 
ਨਹੀਂ । ਪੰਥੂ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ। ਨਿਰਬਹੀਐ--ਨਿਰਬਾਹ 

ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਕੂੰ ਚਾੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ । 
ਕਹੈ--ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ-ਕਦਰ, ਕੀਮਤ । ਪਾਰਖੂ-ਸਿਆਣਾ। 
ਵਿਡਾਣੈ--ਅਸਚਰਜ। ਸੂਤੇ ਕਉ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ 

ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜਾਗਤ-ਸੁਚੇਤ। ਖੋਟਾ-ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਖਰਾ--ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇ-ਐਬ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਾ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲਾ ਸੈਤ । ਅੰਧੇ-ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਪਰ ਕੀ 

ਕਉ--ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਾਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਭਾਇਆ--ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਰਾਤੇ ਕੀ-ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ 

ਦੀ। ਕਰਹਿ-ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਿ ਮਹਿ-ਜਗਤ ਵਿਚ । ਚੇਰੀ-- 

ਦਾਸੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟਹਿਲਣ, ਮਾਇਆ। ਦੀਸੈ-- 

ਦਿੱਸਦਾ। ਪੋਖਰੁ-ਛੱਪੜ। ਨੀਰੁ--ਪਾਣੀ। ਵਿਰੋਲੀਐ--ਜੇ 
ਰਿੜਕੀਏ। ਨਹੀ _ਰੀਸੈ-ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਦ--ਆਤਮਕ 
ਦਰਜਾ। ਅਰਥਾਇ ਲੋਇ--ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। 

ਚੀਨੈ--ਪਰਖੇ, ਪਛਾਣੇ। ਅਪਰ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ। 
ਅਪਾਰਾ-ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ । 

ਭਰਮਾਇਆ--ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੈ-- 
ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਜਾਗਤੁ ਕਉ--ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਂ 
ਸਰੂਪ ਲਖਤਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਾ-ਭਾਵ ਵਿਵਹਾਰਕ 
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ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ । ਜੀਵਤ--ਜੋ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ 
`ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਮੂਆ-ਵਿਹਾਰ-ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

੧ ਮੂਏ-ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਤਮ-ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਤ-- 
ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਾ-ਉਸ ਨੂੰ 
ਘਰੋਂ-ਘਾਟੋਂ ਗਿਆ-ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੇ ਕਉ-ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਾਰ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ, 
ਭਾਵ ਸਤਿਸੈਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਏ ਨੂੰ ਆਇਆ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ-ਦੇਹ ਆਦਿ ਸਮਗੀੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਅਪੁਨੋ-ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ 
ਭਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ 

ਜੋ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਓਪਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੀਠੇ ਕਉ-ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਉੜਾ- 
ਫਿੱਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੜੂਏ ਕਉ--ਕਾਮ-ਭੋਗ 
ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਸ਼ੂਦੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰੁ-ਜਗਦੀਸ਼, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਪੋਖਰ-ਛੱਪੜ, ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਛੰਭ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਖਨੁ-ਗਿਆਨ, ਮੁਕਤੀ। 
ਰੀਸੈ-ਨਿਕਲਦਾ। ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ--ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਬੇਅੰਤ ਭਾਵ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਝਗੜਾ 
ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਸਰੂਪ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਮਣ ਮਰਨ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ 
ਹੈ ? 

ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਵਿਧੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 
ਮਾਇਆ-ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹੋਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ 

ਹੈ।੧। 
੩. ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ । 

ਪ੍ਰ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਉ ! ਲੋਕੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕੇਗਾ ? 

ਉ: ੪. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ 
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ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਬਣਿਆ 

ਰਹੇਗਾ ।੧। । 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ 

ਖੱਚਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਦਾ ਅਗਿਆਨ-ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ? 

_ਹੇ ਸੱਜਣ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ 2 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਹੀ ਕੀ ? ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 
ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਸਣਾ ਹੀ ਨਾ 
ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ! ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਬੇਮੁਖਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਦਾਰੂ ਕੀ ਕਰੀਏ । ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ।੨। 
ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ 

ਹਨ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ! ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਕਲੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਨੂੰ 

ਤਾਂ ਖਰਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

. ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ) ਅੰਨ੍ਹੋ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਖੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ 
ਭਾਈ ! (ਕਲੀ ਕਾਲ) ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ 

ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।੩। 
. ਹੌਰ ਸੁਣੋ ! ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ 
ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ 

ਪਏ ਹਨ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 
ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੈਦਗੀ, ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਵਿਚ 
ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ 
ਹਨ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ- 

ਵਿਉਹਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। 
. ਜੀਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਇਹ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉਹਾਰ-ਕਾਰ ਵਲੋਂ 

ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ; ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ- 
ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 
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75077 ਨ 
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ “ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਾਟੋਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਖਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਉਹਾਰ- 

ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਭੁੱਲਾ 

ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। 
ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 
ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੇਹ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ 

੧੨. 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦੀ ।੫। 

੧੩. ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ। ਭਾਵ ਜੋ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤ 
ਕੌੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 
ਰਸ, ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੌੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੁਆਦਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨ 
ਹੋਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ 

ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲੋਕੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਵਿਚ 
ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।੬। 
ਵੇਖੋ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਹਿਲਣ 

(ਮਾਇਆ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮਾਲਕ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ 
ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

੧੬. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਤਾਂ ਮੱਖਣ 
ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭਣਾ 
ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਸ 
ਵਿਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।% 

੧੭.ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ । 

੧੮. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 

ਆਪਾ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਆਤਮਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ ।੮। 
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੧੯. ਜਿ ਨ 

ਵਿਚ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ) ਸਭ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ! 
ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭਰਮ 
ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਲਈਦਾ ਹੈ। 

੨੦. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।੯।੨।੧੮। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਸਾਰ 
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ 

ਛੌੜ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣ, 

ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ 
ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
੧. ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 
੨. ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥ 
੩. ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਕੁ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥ 
੪. ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਭੀਜੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਆਕਾਰੁ ॥ 
੬. ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੨॥ _ 
੭. ਸੂਤਕੁ ਅਗਨਿ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿ ॥ 
੮. ਸੂਤਕੁ ਭੋਜਨੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਹਿ ॥੩॥ 
੯. ਸੂਤਕਿ ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ 

੧੦. ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥ 
੧੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਸੂਤਕੁ ਜਾਇ ॥ 
੧੨. ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੫॥ 
੧੩. ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥ 
੧੪. ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ 
੧੫. ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
੧੬. ਕਲਿ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੭॥ 
੧੭. ਸਾਚਾ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੂਤਕੁ-ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ੧ 

ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੈਥੰਧੀਆਂ ਮੈ 

ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਕਈ ਸਮਵੀ ਜਾਦੀ 

ਪਖ ਬਾ 

ਟ੍ 
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੨੧੨੦੨੬੦੬੦੦੦੬੦੬੯੩੯੬੦੨੨੦੬੧ ੨੨੦੩% 



ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਾ (੨੬੯) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੜ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪਨਾਂ ੨੨੬ 
%੨੧੦੧੬੧ਟ੦੬6੬੧੨੦੦੦੨੬੦੬੯੬੦੦੦੬੦ਣ੦੦੯੬੦੦੦ਣ੦ਟ੦੬੦੦੦੨੦੨੦ਟ੦੬੯੬੬੦੬੪੬੦੬੯੬੦੬੯੬੬੯੬੦੬੯੬6੨੯੬6੯੬6=੯੩੦੬੦੬੯੬੪੯੬੦੬੯੬੦ਟ੨੦੯੨੬੪੦੦੨੬% 

ਹੱ 0 

6 ਹੈ। ਭਾਉ-ਪਿਆਰ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨ 
ਇੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ । ਸੂਤਕਿ-ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਕ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ & 
(6 ਜਾਇ-ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ-ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ । ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨ 
[ਉ। ਮਤ %ਕ ੪ ਲਿਆ '%ਂ ਉਆ ਇਕ 

0) ਮੁਕਤਿ-ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਭੀਜੈ-ਭਿੱਜੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲ- _ ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ] 
0 ਵਲੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਚੇ । ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ । ਹ 
ਮੀ ਅਰਥ : ਉ:੧੦. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੂੰ 
ਨ ਨ ਕੇ ਰਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।੪। 0 
& ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸੁਤਕ-ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਉਤ ਨ 
। ਕਰਣ ਖੈਰ ਚਿਲ ਚੇ ਅਜ ਨਾਦ ਲੀ ਵੱ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਨ 
8 ਸੀ ਰਿ, ਉ:੧੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਹੋ ੩੩ ੫ ਅਖ ੨ । 

0 ਦਾ ਰ੍ ਨ 2 ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤਕ 
(0 ਉ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿ ਵਡ 
( ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ _,.. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਨ 

ਹਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ 2... - 6 0 
ਨ ਕਾ ਝ ਉ:੧੨. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ; 
( = ਰੇ ਲ =੫ । ਵੇ 

ਨ ਮੰ ਨ ਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜੌਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੂ 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? ਹੀ. ਗਲ ਚੀਜ ਤੈ. ਛੇ ਤਰ ਜਲ ਹੀ 
( ਸਿ ਇ ਦਾ ਦੀ ਤਾ = 2 ੨ ੮ 
0 ਸੰ । ਹਿ ਰਾ 2 ਹਉ ਉ: 104 4. 00 0 ਚੱਕ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੫॥ 

ਮਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ _ ਮੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ 
(4 ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੀ ਉਗਾਹੀ ਹੈ ? 

ਹੀ ਹੀ ਜੋਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੧। __ਊ:੧੩.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਗਾਹੀ । 
(€ ੧ ੨ 2“ ਕੰ. .< 4. ੬: ਇਮ ਸੀ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ (ਸੂਤਕ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨ 
ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ? __ ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ । (0 
(| ਉ: ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ੧੪.ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੇ 

ਸੂਤਕ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਿਆਰਿਓ ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਨੂ 
0 ਪਟ ਇਤ << 'ਰਅ [ 0 

ਨ __੬-ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨ 
ਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ।੧ਰਹਾਉ। ਹੀ ਉਹ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨ 
੧ ਖਾ ਰਖ <= ਇਤ ਹਮ ੧0 

1 ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਸੂਤਕ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੈ। ਰੰ 

( ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ। ੧੫.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉੱਜ ਤਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੂੰ 
0! ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਉਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ।( 
0 ਮੋਹ ਦਾ ਅਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੋ ਹੀ ਸੂਤਕ ੧੬. ਪਰ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ $ 
0 ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ 

੬. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ- ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।% 6 
੫ ਰੂ = ਰਾ 2 ਰੇ ਹੇ 

ਵਾਰ ਮਰ-ਮਰ ਕੇ ਜੈਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨। ੧੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ( 
0) ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਤਕ-ਪਾਤਕ (ਪਾਤਕ) ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਤੋ' ਹੀ ਲਗਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ 
ਹੀ ਕੇਵਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜੈਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੂੰ 
1 ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। । 
6 ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਲਓ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੂਤਕ (ਪਾਤਕ) ੧੮-ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 
1 ਕੇਵਲ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ 
ਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੀ ਸੁਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਦੀ ਭੀ ਛੁਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨ 
[ਉ ਪੇ ਨ &1 

( ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਵ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਦੀ ।੮।੧। 
 __ ੮.ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭੋਜਨ, ਦਾਣੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰੈ 
( ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਕਿਣਕਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, _ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਤਕ-ਪਾਤਕ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਨ 
ਲੀ 

।ਂ 

ਮਰ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।੩। _ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂ 
$__ ੯. ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨ 

੯. ੨ ੨੦੦੨੨%੨੪੨/%੦ :੨੨੩੨”੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨੨੭%੨੨੦੨੪੨੪੧੦੨੯੯੦੨੦੨੦੨੭ 4,੩੨4 ੨੩੨4 ੨੩੦4੦ ੩੦4 ੨੦੨੧੨ 4..੨.4 ੩੩4 4 ੩੩ ੨ ੨4 ੩44. 4 4 ੩੩4 ੮੨੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦ਟ੦੬੦੦੦੦੦੬੦ਣ੦ਵ੦ਣ੦ਣ੦੦੦੬੦੬੦ਵ੦ਣ੦ਣ੦ਵ੦੬੦ਣ੦੦ਟ੦=੦ਟ੦ਣ੦ਟ੦੬੦੨੦੨੦=੦=੦੨੦ਣ੦ਣ੯=6=੦=੦੦ਟ੦੦=੦ਣ੦=੦੬੦ਣ6ਣ੦ਵ੦=੦ਣ੦ਟ੦ਣ੦ਣ੯ਟ੦ਟ੦੨੧ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਣੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
(9੨੦੨੧੬੬੧੬੯੨੯੬੦੬੪੨੦੬੦੨੦੨੦੨੯੨੦੨੦੨੬੦੨੨੦੧੨੬ 
1) 

&) ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਨਾਮ ਤੋਂ' ਸੱਖਣਾ 
ਮਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਹੋ 

0 ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। 

( ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
$ ੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
ਮੂ _੨. ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰਾ ॥ 
6੩. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋਭਾ ਸਾਚ ਦੁਆਰਾ ॥੧॥ 
 _ ੪. ਪੰਡਿਤ ਹਰਿ ਪੜ ਤਜਹੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥ 
0੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
(0 ੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ 
0 ੭. ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
08 _ ੮. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੨॥ 
0 _ ੯. ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚਿ ਹੋਈ ॥ 
6 ੧੦. ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਹੈਕਾਰੁ ਜਲਾਏ ਦੋਈ ॥ 
(| ੧੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥ 
ਕਿ ੧੨. ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਬੂਝਹੁ ਸੋਈ ॥ 

੧੩. ਲੋਕ ਸਮਝਾਵਹੁ ਸੁਣੇ ਨ ਕੋਈ ॥ 
੧੪. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮਝਹੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥ 

੧੫. ਮਨਮੁਖਿ ਡੇਫੁ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
੧੬. ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
੧੭. ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥੫॥ 
੧੮. ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ 
੧੯. ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥ 
੨੦. ਜਮਿ ਪਕੜਿਆ ਤਬ ਹੀ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੬॥ 

੨੧. ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ 
੨੨. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ 
੨੩. ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥੭॥ 
੨੪. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ ॥ 

੨੫. ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਬਿਦਾਰਿ ਗਵਾਈ ॥ 
6 ੨੬. ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥੮॥੨॥ 
੧ ਪਦ ਅਰਥ . ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰਾ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, 
0 ਭਾਵ ਦਿਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ। 
6 ਸਾਚ ਦੁਆਰਾ--ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ `ਤੇ । 
੧ ਦੋਈ-ਦਵੈਤ, ਮੇਰ-ਤੇਰ। ਪਰਬੋਧਹੁ-ਸਮਝਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
 ਸਮਝਾਓ। ਸੋਈ-ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੰ। ਡੰਫੁ-ਵਿਖਾਵਾ, 
() ਕਪਟ, ਫ਼ਰੇਬ। ਬਗ--ਬਗਲਾ। ਜਮਿ-ਜਮ ਨੇ। ਮੁਕਤਿ-ਡੌਨ 

0 ਵਲੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਜਾਤਿ ਪਤਿ-ਜ਼ਾਤਿ ਅਤੇ ਕੁਲ। ਸਾਇਰ- 
0 ਸਮੁੰਦਰ। ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤਰੀ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧੀ, ਮਾਇਆ, ਲਿਖਦੇ 

6 ਹਨ-ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ, 
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ਨਕਲ,  ਕੜਮੀਲੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੇ ਕੀ ਕਿਜਾਜਿ- ਜਲੇ, 
ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ। 

ਅਰਥ £ 

ਪੰਡਿਤ : ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਰਣੀ ਕੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ-ਗੁਰਮੁਖ ਉਂਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ? 
ਉ: ੨.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ । 
ਪ੍: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? 
ਉ: ੩.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ ।੧। 
ਪਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ 

ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੱਸੋ ! ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

ਉ: ੪.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਤੇਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਖ 

ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। 

੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਸੈਸਾਰ) 
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਂਗਾ ।&ਰਹਾਉ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ? ̀ 

. ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ 

ਹੈਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੭. (ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ) 

ਮੁੜ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੈਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
੮. ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।੨। 

੯. ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਸੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਤ 

ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੩। 

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ 

ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਉ:੧੨.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਸਾਡੇ 

ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ 
ਨੈ ਨ ਗਿਲ ਤਰ ਕਮਲ 11 ਇ 
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ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ) ਮਨ ਨੂੰ (ਜਗਾਓ) 
ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝੋ । ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਲਓ। 
ਪਰ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ। 

ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ।੪। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੀਦੇ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੀ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 
ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਤ੍ਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 

ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਖਾਵਾ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਰਾਈ ਭੀ 
ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 

ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੈਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੀ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ 
ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।੫। 

੧੮.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ 
ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ। 

੧੯. ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ! ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਦ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਸਮਾਧੀ 
ਭੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਗਲ- 
ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 
ਇਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਹੋ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਖਲੋਣਾ 
ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਅਭੋਲ ਡੱਡੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭੇਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ 
ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਦੈਭ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਗਲ- 
ਸਮਾਧੀ ਧੋਖਾ ਰੂਪ ਹੈ। 
(ਪਰ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਇਸ ਫ਼ਰੇਬ ਭਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਦੌਡ 
ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 
ਪਕੜਿਆ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰੇਗਾ ।੬। 

ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ (ਪਖੰਡ ਆਦਿ) ਫੋਕੀ ਕਿਰਿਆ 
ਵਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਰੇਬੀ ਕਿਰਿਆ 

ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਆ, 
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੨੨.ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨੩. ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਜ (ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ) ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।੭% 

੨੪. ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ-ਮਨੁੱਖ 
ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹੈ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 

੨੫. (ਅਤੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
੨੬. ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! 

ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੇ ਰਿਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 
ਹੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਬੇ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬੀ 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।੮।੨। 

ਭਾਵਾਰਥ - ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਏਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ 
ਕੁ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ 
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਜਰਬੇ `ਚੋਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਖ 
ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ (ਪ੍ਰਤੀਤ) ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਪਹਿਲੀ 
ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਮੰਜ਼ਲ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। 

ਰੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ 
ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਗਲਾ ਘੜੀਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, 
ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 
ਵੇਖਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਪਰ 

ਓਹ ਕਾਣੀ ਅੱਖੇ ਪੂਰੀ ਚੁਕੱਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ 
ਡੱਡੀ-ਮੱਛੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ 
ਡੱਡੀ-ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ ਕਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ `ਤੇ ਭੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ 
ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪ 
ਨਿਰਲੇਪ-ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ 
ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗੁਰਮਮੁਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ-- 
ਗੁਰਮੁਖ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ 
ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ-ਸੈਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜਨ (੨੭੨) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨ੜ੦ 
੨੧੨ ੩੧੩੪੬੩ ਰਾ ਵਕ ੩ ਰਾ ੨੨ 4 ੩੫੫੦੨੪੫੨੫੦੨੫੫੬੨੦੭੪੩੩੪੦੨੦੦੩੪ 

(੨੧੨੧੨੦੬੦੬੦੦੦੯੬੬੦੬੯੬੪੩੯੬੯੬6੬੬੯੬6੬੬੯੬੬੬੦੦੦੬੦ਣ੯੬੦੯ਟ੦੨੯੬੯=੯੨੦੬੯=੦੨(੦(੬੬(ਵ੦=੬6੬੯੪੬(ਵ੦੬6 660 
ਹੂ ਤਾਂ, ਕਿ ਪਦ 

(ਪੰਡਿਤ ਕੇਵਲ ਤੋਤਾ-ਰਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ _ਬਾਜੀ-ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਮੂ 
ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਿਪਤ--ਨਿਰਲੇਪ। ਲਿਵ-ਲਗਨ । ਭੇਖ--ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ । । 

ਗਉੜੀ ਮ: ੩॥ ਰਿ 
੍ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। -ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ। ਮ੍ 

ਹੀ ਸੀ (ਪਉ ੨੯ ਚੀਨੈ-ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੜ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਭੇਖ ਦੇ ਨੂੰ 
ਜਿ `` ੩ ਕੱਪੜੇ। ਭੁਲਾਈ-ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ਬੈਰਾਗੀ- ਨ 

4 ੩. ਐਥੈ ਅਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਵੈਰਾਗਵਾਨ, ਵਿਰਕਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ । ਗਿ੍ਹੀ (8 
 _ ੪. ਰਾਮ ਪੜਹੁ ਮਨਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ-ਗਿ੍ਹ ਹੀ ਅੰਤਰਿ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਸੇ-ਉਹ ਬੰਦੇ। ਨੂ 
੫. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਐਸਾ (0 

। ੬ ਰਿ : ਪ੍ਰ: ਦੋ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਸਪਰ ਸੈਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਖ਼ਰ 

ਨ 7 ਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਨੂ 
੮. ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ ਕਲਜੁਗ _ਦਾ (ਧਰਮ) ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ? ਸਿ 

0 ੯. ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੁ ਸੈਸਾਰਾ ॥ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ, ਪੰਡਿਤ ਜਨੋ! ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, $ 
( ੧੦. ਨਿਤ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵੈ ਨ ਜਾਇ ਅਹੈਕਾਰਾ ॥ ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨੂ 

($ ੧੧. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥੩॥ ਦੱਸੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋ। __ 
| ੧੨. ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਜਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨ) 
0 ੧੩. ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥ ਰਲ... _. ਨੂ 
। ੧੪. ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥੪॥ ਉ: ਰਸ । 
0; ੧੫. ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਨਟਿ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ 0 
ਹਉ ੧੬. ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ॥ ਪਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਸੋਝੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 
ਨੂ ੨੭. ੨੫ ਉ: ੩. ਹੇ ਪੰਡਿਤੋ ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! 0 
ਨ ੧੮. ਬਹੁ ਕਰੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨ 
6੧੯. ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੈ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ 
੨੦. ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੬॥ ਹੈ।੧। 
$ ੨੧. ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਿ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ । ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੂੰ 
| ੨੨. ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਹੀ ਤਬ ਪਰਲ ਬਿਨ 
0 17 ਕੂ " 0 

ਮਹ ਮੱ ਬਿਨ ਗਰ ਸਵ-ਬਰਲ ਜ਼ ਮਾਈ 1੭ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨ 
6 ੨੪. ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੂਰ 
06 ੨੫. ਗਿਰੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਭੀ ਤੀ ਅਤ 0 
ਨ 0 
। ੨੬. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੮॥੩॥ ੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ 

0 __ ਪਦ ਅਰਥ : ਜੁਗ-ਕਲਜੁਗ, ਸੈਸਾਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਲਓਗੇ ।੧ਰਹਾਉ। ਨ 
ਮਰ ਧਰਮੁ--ਕਰਤੱਵ, ਫ਼ਰਜ਼ । ਪੜਹੁ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ੬.ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਹਰ 

&[ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਾਈ-ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਖਾਈ-ਸਾਥੀ। ਪਰਸਾਦੀ- ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ-ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਹੂ 
6 ਪਰਸਾਦਿ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਤਾਰੁ-ਲਾਹ, ਦੂਰ ਕਰ। ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨੂ 
ਇੰ ਵਾਦਿ-ਝਗੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਰੋਧਿ-ਵੈਰ-ਭਾਵ ਸਕਦਾ । ਹੀ 
& ਧਾਰ ਕੇ, ਵੈਰ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ, ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਫੀਕਾ-- ੭. ਦਵੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨ 
(6 ਬੇ-ਰਸਾ, ਬੇ-ਸੁਆਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਤੋਂ' ਸੱਖਣਾ । ਦੂਜੈ ਭਾਇ- ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇ-ਸੁਆਦੇ & 
ਨ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਭੇਟੇ-ਮਿਲਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। । 
(ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੰਚ-ਕਾਮ ਆਦਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਘਾਰੈ-ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ੮. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਮੂ 
ਮਹ ਹੈ। ਮੋਹਿ-ਮੋਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਨਟਿ-ਨਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ-ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।੨। ਮਿ 
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। ੯. ਹੋ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਹ ਸਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ੨੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕੇ, ਉਹ 
ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਚਾਈ ਨਾਂ ਭਾਵ ਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਨ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ੨੨.ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾ ਨਰ 
0 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ? ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੈ 
(0 ਉ:੧੦. ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੱਕੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ̀ - __ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ 

ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨ 
। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਲੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ 

0 ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਜਲ ਵਗਦੀ ਦਗਾ ਜੇ 
(0 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਸੁਰਸ਼ਰੂ ਹੋਵੇ। 
ਨ ੧੧. ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਮ ਖ਼ੁਆਰ ੨੩. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨ 
( ਕਰਦਾ ਹੈ।੩। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ।੭ 
( ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ੨੪. (ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ! ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 
੍ ਰੋ? ਰੇ ਮਨੁੱਖ) ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 

0 ਉ:੧੨.(ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ) ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਹ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ੨੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਤਾਂ ਗਿ੍੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, 

ਨ ੧੩. (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ 
ਹਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 
0੧੪. ਉਹ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ (ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰਦਾ ਅਤੇ ਰਿ ਵਾ 
0 ਰ੍ ਉ:੨੬. ਗੁਰੂ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ! 

ਪ੍ਰ: ਕਤ ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ' ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 

0 ਉ:੧੫.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਲ ਹਨ; ਜੀ ਸਲਗਰੂ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰਦੀ ਹਲ 
(0 ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ___ਭਾਵਾਰਥਾਂ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਦਾ 
। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੁਆਰਾ _ਪੋਰਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ 
(੧ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 
(8 ੧੬. ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨਮੁਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍੍ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ, ਸਭ 
੍ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ -ਇਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ _ਦਾ' ਉਧਾਰ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ 
(ਰੰ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
6 ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਭੀ ਹੈ ? ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
0 ਉ:੧੭.ਹਾਂ, ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
੍ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
ਮਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੫। . ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਲੁ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸਾ ॥ 
ਸਹ ੧੮.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜੋ ___ ੨. ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਦੇਵ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥ 

0 ਭੈਖੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ੩. ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੧॥ 
ਹੂ ੧੯. (ਪਰ ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ-ਧਨ-ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ __&,, ਰੂਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥ 
ਹਉ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ੧ ਨ ਪਉ ਉਰ ੫. ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ 
ਿ ਭੇਖ ਦਾ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ. ਹੈ। ਹਰਿ ਉਰ ਰਰਬੀ ॥ 
ਨ ੨੦. ਉਹ ਭੇਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੧ ਫ਼ 
0 ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋਂ ! ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਖੇਡ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, __ ੬. ਤੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ॥ 

੮. ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਬੈਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ ॥੨॥ ਗਵਾ ਲਿਆ।੬। 
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 ਮਾਇਆ। ਮਹਲੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ। ਜੁਗ ਮਾਹੀ-ਜਗਤ 

6 ਵਿਚ। ਰਵਹਿ-ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਉਥੈ-ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ, 

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹਉ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਿ-ਮਾਰ ਕੈ। ਨ 
੧੧ 

੪ 

੧ ਆਰਕ' : 
00 ੨ ਘਰ ਨਾ 
% ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ 
(1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

7੬੨੨ 

੧੦, 

4. -ਲ< 4. ੨ 4, ੨੦੦4. -੨ਲ-4. “੨੨ <੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੬੦੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੦੦੦੪੦੦੬੦੬੦ 

4 (੨੭੪) _ ਗਾਉਂੜੀਂ ਮਹਲਾ ਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੩੧ 
੨੯੨੯੬੦੬੯੬੪੯੨੦੪੪੬੬੦੩੪੨6੬੦੨੯੨੬੯੨੬੬੦੬੬੦੬੦੪੦੦੦੦੬੯੦੬੦੦੦੬੦੦੯੦੯੨੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੦੬੯੬੬੦੦੯ਟ੯੬੦੨੦੨੬੦੨੦੬੬੦੬੦੦੬੦੨੦੨੨੬੦੨੦ 

ਹੀ ੯. ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨਿ ਕੁਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ ਦੇਵਤੇ ਧੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 
_ ਨੂ ੧੦. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਰ੍ ਸਬਰ ਸੀ ਤਹ ਕੀ ਗਲਿ ਹੂ 
0! ੧੧. ਭਵਜਲਿ ਡੂਬੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥੩॥ ਉ: ੧. ਆਇ ਉਆ ਦਾ ਸੱ । 

ਹੂ ੧੨. ਮਾਇਅ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜੁ ਪੰਡਿਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਜਿਗ ਦਾਂ ਤੀ ਉਹ ਪਹਿਡਨ ਅਜਕਾਸੀ ਹੈ ਸੰ 
ਨ ੧੩. ਬਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ॥ ` ੨. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹ ਤੇ ਨੂੰ 
0 ੧ ੧੪. ਜਮ ਕਾ ਗਲਿ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲੁ ਸੈਤਾਵੈ ॥੪॥ ਤ੍ਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉ 
0 ੧੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ੩. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ) 
0 ੧੬. ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵੈ ॥ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ 0 
6੧੭. ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੫॥ ੬੫ ਉਪ 
% ੧੮. ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਵਰ ਉਆ ਇਸੇ ਮਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
& ੧੯. ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ਲਾ 7 ਮੀ 
0! ੨੦. ਸਦ ਹੀ ਨਿਰਮਲੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬॥ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਭਵ ਤੋਂ | 
0 ੨੧. ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ੍ 
&[ ੨੨. ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਨਿਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ॥ _ ਪ੍ਰ: _ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ 7 ਮਹ 
01 ੨੩. ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੭॥ ਉ: ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੀ ਲਿਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 0 

0 '੨੪. ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਨ 

-੨੫. ਤੂ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ॥ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਅ 
$ ੨੬. ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ ॥੮॥੪॥ ਦਿੱਤਾ।੧।ਰਹਾਓ ਨ 

ਹ[ __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂਲੁ-ਬ੍ਹਮਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਵੇਦ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ & 
।[ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਭਾਵ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀ ਰਚੀ ਵੇਦ-ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗੀ ? ਨ 
ਉਇ ਅਭਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, _ਉਂ: ੬. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜੋ ਵੇਦ-ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ 
6 ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੋਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ। ਤਿਸ ਤੇ- ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ੧ 
(6 ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ । ਦੇਵ-ਦੇਵਤੇ। ਪਿਆਸਾ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਿਆਸ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ( 
0 ਭਰਮੇ-ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਜ ਘਰਿ--ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਿਚ, ੭. ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ 
0 ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ। ਹਮ-ਸਾਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਬ੍ਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ (ਪੰਡਤ) ਲੌਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨ 
0 ਹੋਈ _ਬਾਣੀ। ਪੜਿ-ਪੜ੍ਹ _ਕੇ। ਵਾਦੁ-ਝਗੜਾ, _ਬਹਿਸ। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰ 
($ 'ਚੀਨਹਿ-ਪਛਾਣਦੇ। ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ (ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਝਾੜ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜਮ ਆ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ 
$ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਯਾ ਪਰਾਲ ਰਿ ਆ 
ਇੰ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਖੋਟੇ ਭਾਗ । ੮.ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉ ਨ 
ਇੰ ਕੁਮਾਰਗਿ-ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਕੁਰਾਹੇ । ਬਹੁ ਕਰਮ--ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਥੇ ਰਿ 

[ ਕੇ ਬਲ ਆ ਰਵਾ-ਨਲੰਲ ਕਦੇ... ਨਰ ਖਲ ਦੀਆਂ 
0 ਭਾਇ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ _ਵਿਚ। ਮੁਹਤਾਜੁ-ਲੋੜਵੈਦ, ਨ, 

ਨ, ਅਰਗ। ਜਵਾ-ਵਹਾ। ਕਾਲ ਮਣ ਕਥਆ- ੯. ਮਨਮੁਖ ਲੌਕ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦ੍ 
ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਰੰ 
ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਪਕਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। __ ੍ 
(ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਥੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਹੋਰ-ਹੋਰ ਮਾਇਆ 
ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਉਹ) ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ (ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, 
ਇਸੇ) ਵਿਚ ਡੁੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੩। 

੧੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦ਟ੦੦੦੧੦੦੬੦੬੦੦੩੯੭ .- ੨੦੨੦੨੦੨੬੦੨ 
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ਦਿ ਦ 
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੧੫੨੧ ੩੨ 

੧੦੨੬੧ 

ਗਿ 
( 

ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿੜ ਜੰ 
ਘਰ ਲਨ ਇਸ ਕੀ 

(੭੨੦੨੫੬੬੦੨੨੪੨੦੦੯੨੦੪੨੯੦੦੨੬੯੨੦੨੨੯੨੬੬੧ 
<<, 

ਦਾ 

੧੩. ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੧੪. ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਇਕ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ 

ਪ੍ਰ: 

ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ 
ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।੪। 

ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ? 

ਉ:੧੫. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜਮ ਤਾਂ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ (ਸਿਮਰਨ 

੧੬. 

ਅਭਿਆਸੀ) ਦੇ ਨੋੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕਦਾ। 
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੁ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੧੭. ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ 

ਪ੍ਰ: 

ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੫॥ 

ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਚਲਦੇ ਹਨ ? 

ਉ:੧੮.(ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦੇ 

੧, 

੨੦. 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ 

ਹੀ) ਟਹਿਲਣ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵਿਚ 
ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ--ਕਿ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਵਾਹ ! ਵਾਹ ! 
ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ । 

ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਓਵੇ' ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਓਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 

ਮੋਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ॥ 
ਕਰਿਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੧5੬੫) 

ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 

ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਵਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ 
ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੬। 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛਲ-ਵਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ 

੬੧੬੨੬, ਆ, ਦੀ 

ਕਿ 

(੨੭੫) 
ਨ ਨ ਆ ਸਦ ਮੀ ੨ 
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ਉ:੨੧.(ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ) ਓਹੀ "ਲੋਕ 

ਪ੍ਰ: 

ਪ੍ਰ: 

(ਹਰ) ਜੁਗ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦੇ । 

੨੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ-ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਉਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਰ- 
ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਉਹ ਭਗਤ-ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ 
ਪ੍ਤਿਸ਼ਟਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

੨੩. (ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਣ- 
ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ) 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਅਚੱਲ ਸਰੂਪ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।% 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਦ-ਬਾਣੀ 
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਕਿਵੇਂ 
ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਉ:੨੪.ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 

ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ' ਲੈ 

ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੨੫. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਲਿਆ, ਜਿਥੇ 
ਮਾਇਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

੨੬. ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਰੂਪ 
ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।੮੧੪। 

ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
੨੪ 

ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਬਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 
ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ 
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
'ਤੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

੧. ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
੨. ਅੰਤਰਿ ਤਾਮਸੁ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ 
੩. ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥ 
੪. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਫਿਰਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥ 

੫. ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੬. ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ ॥ 

ਦੀ 

੧੨੧੦੦੦੨੯੬ ਚਾ 

ਟੇ 

ਕਲਾ ਲਾ 

੨੧੨੨੪ 

(੨੯੦ 

ਅਲ 7 ਗਾ ਗਾ 
੧ 

ਤਕ ਮਗ ਕਟ 

0 
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2, ਕਕਕਾਰਕਪਮਾਆ ਅਬ 
੮. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਧੇ ॥੨॥ 
੯. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ 

੧੦. ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ 
! ੧੧. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥ 

੧੨. ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ 

੩. ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥ 

੧੪. ਜਮ ਡੌਡੁ ਸਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥ ॥ 
ਮੂ ੧੫. ਜਮੂਆ ਨ ਜੋਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

੧੬. ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ 
0 ੧੭. ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥ 
0੧੧੮. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿਤਾ॥ 
1 ੧੯. ਮਨ ਸਿਉਂ ਮਨੁ ਮਿਲਾਇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ॥ 

6 ੨੦. ਇਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਤੇਰੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੬॥ 
0; ੨੧. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ 
($ ੨੨. ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
0 ੨੩. ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ॥੭॥ 
0; ੨੪. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
0 ੨੫. ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ 
6 ੨੬. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੮॥੫॥ 
ਮੂ __ ਪਦ ਅਰਥ : ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ-ਬ੍ਹਮਾ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 
| ਵੇਦ। ਪੜੈ-ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਵਾਦੁ-ਝਗੜਾ, ਬਹਿਸ, 

ਚਰਚਾ। ਵਖਾਣੈ--ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਸੁ-ਤਮੋ 
ਹੂ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਨੇਰਾ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ' ਹਨੇਰਾ। 
(0 ਤਾ-ਤਦੋਂ । ਦੂਜੈ ਭਾਇ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ । ਰੀਧੇ- 
6 ਰੀਝ _ਗਏ। ਸੀਧੇ-ਸਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਏ-ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। 
0੧ ਸੁਭਾਏ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਭੁਲਾਏ-ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। 

ਜਮ ਡੰਡੁ-ਜਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਮੂਆ-ਵਿਚਾਰਾ ਜਮ। ਨਾ ਜੋਹੈ-- 
(੧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਾਇ-ਜੋੜ ਕੇ । ਕੁਸਲੁ-ਸੁਖ। ਆਪੁ- 

(ਉ ਹੈਕਾਰ। ਅਨਹਦ-ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ, ਇਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ, ਸਦਾ 
ਹੀ। ਬਾਣੀ ਵਜਾਏ-ਬਾਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ 

ਮਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਣੀ 
ਜੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਧੋ-ਸਿਝਿਆ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਿ 
ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। 
ਨ ਅਰਥ : 
( ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਵੇਦ-ਪਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਦ 
(0 ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
੧ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ? 

[ ਉ: ' ੧ ਨਹ ਤੇ ਆਵ ਬਜਾਰ ਜਾਬ ਹਸ ੱਦਤੀ 
।' 
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ਕਿਸ ਚਕ ਨਾ ਗਨ ਸਾਲ ੬ ਸਜਨ ਮਰਲਾ 7ਉਸਲਲ ਪਨ ਰਕਤ 
(54੨੦੨੦੬੦੨੦੨੧੬੦੦੧੨੦੦੦੨੦੬6੯੨੯=੦੬੦੨੯੨੦=6=੯=੧੬੦=੦ਟ੦=੦੬੯ਟ੦= ੧੨੦੬6੦੦ਟ੦੦੯੨੬੯੦੬੬੦੦੦੨੦੦੪੬੦੪੦੪੬੦੨੪੨੯੦੦੬੪੬ 52662੦26੨੦੨%੭) 

੨. (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਪ੍ਧਾਨ 
ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ 
ਸਕੇਗਾ ? 

- ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਜੋ 
ਪ੍ਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ ।੧। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਭੀ ਕੋਈ 
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 

. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਗੁਰੂ 
ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ 
ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। 

੫. ਪਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਅੰਦਰ) ਦ੍ਰੈਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ 
ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 

੬. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 
ਕਿ ਜੋ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ 
ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ । 

੭. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੮. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 

੯.ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 
ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਪਿਆਰੇ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲਗਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

ਉ:੧੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ 
ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੩। 

੧੨. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਭਰਮ ਵਿਚ 
ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੧੦ 

ਪ੍ਰ: 

੧੩. ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੁ 
ਵਾ, ਲੇ (੦੦'੧੦੩੪੦੦੬੪੧੦੬/੦੦੯੦੬ ਲਾ. ਕਲ 4. 

(੨੧੦ ੦੨ ਨ ਨ ੧ ੧੯ ਨ ਪਦ ੨ 
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ਕਲ ਹਰ ਕਿ 2. ੩ ਲੂ ਟਰ 3 ਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ- ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਹੀ 

ਜ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਹੀ_ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਜਾ ਕੇ) ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ। (4 
0) ੧੪. (ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ੨੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਮੂ 
( ਨ <<. ਦਾ ਵਾ ਖ ਹੋ 

0 ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਭ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂ 
ਮੱ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।੪। ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਨੂ 
੍ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।੮।੫॥ 

2੫. ਵਾ 

10 ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੇਦ- ਨ 
੧੨੧ 11 =੍ਹਿਂ ਪਾ -ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ _ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਬਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਤਾਂ (ਵਿਚਾਰਾ ਜਮ ਕਦੀ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਕੇਵਲ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀ ਵਹਿਮਾਂ ਮੰ 
1 ਅੱਖ ਨਾਲ) ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 
& _੧੬.ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਵਰਤਦੀ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣ ਨ 
0 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਕੁਰਕੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
0 ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ੍ਹ 
। ੧੭-ਹਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਸੈਸ਼ਰ 'ਚੇ ਨਾਮ ੧. ਤੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (0 
੍ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੫। ਦਾ ੨ ਨ ਪਸਇ॥ ਰੰ 
ਹਰ ੧੮. ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ . ਬੈਧਨ ਨ ਤੂਟਹਿ ਮੁਕਤਿ । 

ਮੈਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। __ ੨. ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੁਗ ਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰੰ 
$ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ __ ੪. ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਮਹ 
ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ੫. ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੂੰ 
੍ ਉ:੧੯.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨਾਲ ੬. ਤੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥ ਮਹ 

੍ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, __੭, ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥ (0 
|| ___ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੂ, ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰਾ ॥੨॥ ਹੈ 
(1 ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ੬. ਮਹਿ ਹਰ: ਤੇਂ ਦੀ 
ਹਮ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ __”' ੬ ਹ 
੍ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ _ ੧. ਮੁੱਲ ਛੋਡਿ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ॥ ਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ੧੧. ਬਿਖੁ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥ ਹਮ 
0੨੦. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ ਤੂੰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, _ ੧੨. ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਮੂਲੁ ਜੰਤਰ ਭਰਮਾਏ ॥ 0 
ਮਿ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੰਦ ਬਣਿਆ _੧੩. ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥ 
0 ਰਵੇਗਾ।੬। ੧੪. ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥ __ ਨ 
ਹਉ ਸਿ ੧੫. ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਬਾਹਰਿ ਸਾਚੁ ਵਰਤਾਏ ॥ । 
ਰੱ ਕਾ ` ਅਲ ਛਪਾਏ 4 

0 ੨੨. ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ੧੬. ਸਾਚੁ ਨ ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛ ਰੇ ਹੀ. । 
ਰੰ ਜਦਕਾ ਦੋਜ ਆਪਣੇ ਮਂਟਜੋਂ ਠੇਗੜਾ ਨੰ ਜਾਵਾਂ ਲਏ ੧੭. ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੫॥ ॥ 

| ੨੩.ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ _ ੧੯. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਮਰ 
ਮਹ ਵਜ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ _ ੧੯. ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ 
ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਦ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।੭। ___ ੨੦. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥੬॥ ੍ 
(ਉਪ: _ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਉਹ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਬੈਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ __ ੨੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ ਮਹ 
ਨੂੰ ____ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ? ੨੨. ਧਾਵਝੂ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥ ਰੰ 
| ਉ:੨੪.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ- ਿ ਰਿ 4 0 
ਨ [- ” ੨੩. ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੭॥ 0 0 ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ = ਲੀ 1 

ਹੋਈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਰੂਪ ੨੪. ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿਰਜਿ ਜਿਨਿ ਰੋਈ ॥ 
ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ੨੫. ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 6 
$$ __ ੨੫. (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਜੋ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ) ਭਗਤੀ ਵਿਚ ੨੬. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੮॥੬॥ ਨ 
੧ ਉਰ = 

. ਲਾ ਰਾ, << ੫੦੦ ੦੨੭੫ ਰਾ, ਦਾ ਲਾ ਵਾ, << 4 
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6 ਸਿਉ 

੫ 
॥ 

ਰਹਿੰਦਾ 
< 

ਵੋ ! ਤਤ 
< 

੨ 

। ਮੋਹ ਠੁ ਨ 
ਸੋਇ ਜੀ 

ਗਹਿ ਵਕ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰ ਨ 

ਰੱ ਜਾ ਦੈ ਆ ਸਰੁ ਸਦ 

ਪਰ ਦਾਨ ਜਰ, ਤਾਜ 

0 ੧੬. ਜਾ 
ਬੇਧਿਆ ਸੋਇ॥੪॥ 

ਸਿ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 

ਪਭ ਹੈ 

4੭ ਰੀ ਕੀ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ੨੬ ॥ 
ਪਿ 

ਹੀ ਉਸ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭ 

0੧ ੧੭. 
ਛਾਣ ਬੁ 

ਕੋ 

ਗੈ।॥ _ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉ 
_. ਨੂ 

੍ ੧੮. ਰਕਮੁਂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋ || 

ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਉੱਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚ 

ਰੀ ਖੋ ਤਝ ਤੇ ਪਤ ਰੋਇ॥ 

ਸਿ 
ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦ ਨ 

( 
 -ਗ 

ਦੇ 

4੧ 

ਜੀ 

ਸੇਵੀ ਣਾ 

2 

ਦਾ 
ਿ] 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

। 
(ਨ 

ਹਰ ੨੦. ਤੁਝ 
ਸਰਿ 

ਰਿ 

ਮਾਣ ਭੀ ਆ ਜਾਂਦਾ (1 

. ਕਿਰਪ 
ਜਗ 

ਦ਼ ਗੁ 
ਦੇ ਅੰਦਰ 

0 

ਕੂ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸਭ ਲਾਗੀ ॥ 
॥ 

ਸਾਈਂ ਜੀ। ਥੀ ਉਸ ਦੇ 
' ਸਦਾ ਹੀ & 

0 ੨੨. 
ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ 

ਸਾਈਂ 
ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਹਰ 

ਹੈ ੨੩. ਰਾ 
| 

ਅਵ 
ਉਹ ੨ '` ਦਾ ਭੀ ਦਾਸ ਨ 

ਮਿ 
੪ ਅਤਰੁ 

ਪਰਸਾਦੀ 
॥੬॥ 

੯ ਨਹੀਂ, ਹ 
ਵਾ 

। ਦੇ ਆ 

। 
। 

0; ੨੪. ਅਸ 

ਉ: ੯. ਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੋ 
। 

ਪੰਖ 

= ੩ 
੩੫ 

੫, 

੨ 

0 ੨੫. ਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁ ਦੁਖ ਨਾਸੁ ॥ 

ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਿ ੨੧੨੧੨ 

0 ੨੬. 
ਮਮਤਾ ਦੁਰਮਤਿ 

॥ 

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨ 
੨੦੦੧੨੧੨੧੨੦੨੦ਵ੦੨ 

ਹੈ ੨੭. ਰਉਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਪ 

ਆ 4੨੨੦੦੦੨੨੨੬ 

. (ਲੀਕ 
(6 ੫ 

ਮੰ ੨੯. ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੈ ਰਵਿਆ ਰਾ ੧੬੦੨੧੬੯੨੯ਟ6੬੯੨੯੬ 

0 
ਜਬ ਹਿਰਦੇ 

20242620੨%੨ 

ਉਹ ੧੧, (੨੨੧੨੦ 
0 

6੧੬੨੨੦੨੬੧੬ 
6੨੨੬੬ 
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ਸਨੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀੰਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ 
ਨਕ ਕਦ ਲਾ ਦਾ ਨਕ 44੫੬ ੧(੦੨੦੨੫੨੦੨੦੦੧੨੦੮੧੨੧੨੦੦੯੨੧੨੯੦੯੦੧੮੯੬੦੨੨੦੨੬੧੬੦੬੦੦੦੨੧੦੦੦੦੬੦੦੦੬੪੦੫੨੦੯੨੯੨੦੬੨੨੦੬੨੦੬੯੨੦੨੨੦੨੦੨੦ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ।੨। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਐਸੇ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ? 

ਉ:੧੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਉਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹਂ। 

ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ (ਪਰਮ ਪਦਾਰਥੁ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਵੇ, 
ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੀ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 
ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਉਪਰਾਮ 
ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

॥ 
0; ਉ:੧੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੈ ਪਰਵਾਰ ਦਾ 

(੨੮੦) 

| ਉਹ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ 
ਨ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
0 ੧੬.ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ' ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਵੇ । 
ਰਿ 

। ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 
ਮਰ ਸਦਾ ਅਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੍ 
6 ੧੮.ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ _ਨੂੰ ਹੀ 
ਮਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਮਹ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ 
( ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੈਸਾਰ 
ਮਹ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ।੪। 
ਹੱ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 
8 ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
$ ਉ:੧੯. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਮਨ, ਜਦ 
(4 ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਉਂ 
ਪਉ 

੧ ਕਰਨਹਾਰ ਤੂੰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। 

(੧ ੨੦. ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ (ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ 

(0 ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
&__੨੧.ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਤੂੰਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ' ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
0) ਸਿਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
( ੨0੬(ਟ6੬੨੯੦੦੦੨੦੦੨੦੦੦੨੬੪੩੦੦੯੦੦੨੨੦੦੦੦੨੪੨੨/੨/੨੧੩੬ ੨ (੧ 

ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਮਹਲਾ 2 ਅਸ਼ਟਪਦਾੀਆ--ਪੰਨਾ 5੩੨ 
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੨੨. ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚਾਨਣਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।੫। 

੨੩.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

੨੪. ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤਿ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੨੫.ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿ ਸਰੂਪ 
ਪ੍ਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

੨੬. ਪੂਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ।੬। 

੨੭. ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨੮. ਪਰ ਉਹ ਤਦ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ 
ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ। 

੨੯-੩੦. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ 
ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।% 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ? 

ਉ:੩੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ? 
ਉ:੩੨.(ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ) ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ 
ਗੁਆ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ : 

੩੩. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਵੇਗਾ। 

੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ 
ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ।੮੭ 

ਭਾਵਾਰਲਾ : ਮਨ ਇਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਫ਼ੀਰ ਮਨ-ਹੀਰਾ 
ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਮਨ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 
ਵਲ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ 
ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ-ਸੁਆਦਲੀ ਲੱਗਣ 
ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਉ' ਆਖੇ--ਹੇ ਦਾਤਾ! ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 
ਕਰ ਸਕੀਏ।” “ਅਸਾਂ ਜੋਰੁ ਨਾਹੀ ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਹਮ ਸਾਕਹਿ” 
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਲੈ-“ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਬਖਸ॥” ਅਤੇ-“ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ 
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੨<੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੯=੦੬੦੬੦ਵ੦੨੦ਣ੦੬੦੬੦ਣ6ਣ੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦ 

ਪ੍ਰ: 

0 

੨੯੬੦੩ 
ਪਿ 

2੧ 
) 

001 

&) 

ਰੰ 

੧੧੨੦੨੦੬੬ 

੨੨੧੨੦੧੦੧੨੦੧੦੧੧੨੧੨੬ 

੧੨੦੩ 
ਆ 

੧੨੬੨ 
੩ 

੧੨੧੬੦੨੬ 

੨੦੦੨੦੧੦੬੩ 

(] (94262੦੦੦੬੦੬੦੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਠੀਕਾ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ 
ਅਦਾ ਲਾਲਾ ਅਗ ਰਾ ਅਤ ਅਲੀ ਅਨਾਰ ਰਾ ਕਲਾ ਕਲਾ 

00 

0 ਭਲੀ ਕਾਰ॥ ਤੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੈਕਾਰ॥” (ਜਪੁ ਜੀ) ਜਿਸ 
6 ਵਕਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਰਸ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। 
ਨ ਦਿਲ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ 
& ਯਕੀਨ (ਭਰੋਸਾ) ਬੱਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ 
ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

8 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
6 _ ੧. ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਰਿਆ ਭੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 
6 ੨. ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਰੈਗਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
& ੩. ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ 
0; _ ੪. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਜਾਇ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
0 ੫. ਗੋਵਿਦੁ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
0) _੬. ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥ 
(8 ੭. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ 
(6 _੮. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ 
0 ੯. ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
6 ੧੦. ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥ 
! ੧੧. ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 
(੧੨. ਧ੍ਰਿਗੁ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ 
0 ੧੩. ਧ੍ਰਿਗੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 
ਮਹ ੧੪. ਤਿਨ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥ 

0੧੫. ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਗਿਹ ਕੁਟੰਬ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ 
੧੬. ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 
। ੧੭. ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੫॥ 
00 ੧੮. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥ 
0 ੧੯. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਦੂਖੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ॥ 
6 ੨੦. ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥ 
0! ੨੧. ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਧਿ ਭਈ ॥ 
(੧ ੨੨. ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਅਗਨਿ ਬੁਝਈ ॥ 
0 ੨੩. ਬਿਨਸੇ ਕਰੋਧ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਲਈ ॥੭॥ 
0 ੨੪. ਹਰਿ ਆਪੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ॥ 
01 ੨੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥ 
0! ੨੬. ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵੈ ॥੮॥੮॥ 
ਮਰ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ-ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿਚ 
6 ਹੀ, ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਸਵਾਰਿਆ-ਸੋਹਣਾ 

0 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭੈ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਵਿਚ। ਸੁਭਾਇ-- 
ਉ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਨਿਜ ਘਰਿ--ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 

ਵਿਚ। ਰਜਾਇ-ਭਾਣਾ। ਬੈਰਾਗੀ-ਵੈਰਾਗਵਾਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ 
0 ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਉ--ਡਰ। ਖਾਇ-ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੈ--ਹਰ ਥਾਂ। ਬਹੁ 

੬. 4੦੨$੦੨"੨॥ ੨ (੨੮੯੨੧ ੧4੯4, ੨₹੬ ੨ (1੨੧੧੫ ੨੧੨੦ ੧੦੧੦੦-੨੧੦੦੦ ੨੧ << 

(੨੮੧) 

ਰਾ, 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੨ ਅਸ਼ਟਪਟੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੩੨-=੩੩ 
੨੧੨੧੩) 

ਜੀਵਣੁ-ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ( 
ਲੰਮੀ ਉਮਰ। ਕਾਮਣਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸੁਖਾਲੀ-ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, 4 
ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਬਾਰੁ-ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਅਧਾਰੁ-ਆਸਰਾ। ਗਿ੍੍ਹ- ਨੰ 
ਗ੍ਰਿਹਸਤ, ਜੀਵਨ, ਘਰ। ਕੁਟੰਬ-ਪਰਿਵਾਰ। ਗਤਿ-ਉੱਚੀ ੍ 

ਨ 

ਪਕੜ ਲਈ। ਅਲਖ--ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ! 

ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ? 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਸਰੀਰ ਸੁਧਿ-ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੂੰ 
ਸੂਝ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨ 

% 

ਸਕੇ। ਅਭੇਵੈ-ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਰੱਥ : 

ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ 
ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ 

ਵਿ ੧੬੯੨੬੦੨੬ 
<< 

ਨ 

ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ । ਬੁਝਈ--ਬੁਝ ਗਈ । ਗਹਿ ਲਈ-- 
੧ 

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 

੨੨੧੨੦੨੩ (ਉਹ 2) 

੨੦੨੦੬ 

ਕੰ ੨ । ਪੈ 3 
<<, 2 

ਆ ਕਾ ਦਾ ੨.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਇਸ ਮਨ 
ਨੂੰ ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ । 

੩. ਫਿਰ, ਮੈਂ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਂ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ 
ਹੋ ਗਿਆ।੧। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹੈਕਾਰ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ 
ਕਠਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। 

੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਥ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਪ. ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ 
ਲਿਆ।੧। 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ 
ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

: ੬.ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ । 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਨੈ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ 

ਰਾ ੫ 

ਦਿ ੨੨੨੯੩ 
ਣਾ 
ਪਾ 
ਦਾ 

੭, ੨<, 
੦੨੧੦੨ "ਅਲ ਅਲ 

ਵਾ, 

ਟੇ 
ਵਿ 

ਨ ੨੦੬੨੬ 

੨੦੨੦ 

ਵਾ, 

੧੨੧੨੨੦੦੨੬ 

੨੩ 

ਟੇ ੧੨੧੨੦੩੦ 
0 

0 
%<, 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੭. ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੂੰ 
ਤੱਕਦਾ ਹੈ। (4 

੮. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨੂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 0 
੨੨੨੦੨ ੨. ੨੦੨੧੨੨੨੪੨੪੨੨੨੨ ੪੧੨ ੧੨੩੧੩= ੧੨੧੩੩ ੧ = < < <  - = ੬੭੨੫੬ ਮਾ 5 



ਸਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜੀ (੨੮੨) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੩੩ 
ਵੀ 

ਨਰ ੬੧੨੨੧੨੧੦੧੨੦੦੧੨੧੨੦੨੦੦੧੬੫੨੨੨੧੬੧੦੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੧੨੫੨੦੨੨੨੦੦੨੬੦੦੨੦੨੦੨੨੨੫੨੦੨੬੨੦੨੦੨੬੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੦੨੨੬੬੦ 

6 ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? 
| ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਚੱਲ __ਉ:੨੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ 
ਿ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
0੧ ੧੦. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ 
ਮਹ ੧੧. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
1 ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ੨੫. ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ 
ਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੩। ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

. ਇਆ ਰੰ ਭੰਗ ਰ੍ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ 
0) ਉ:੧੨. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੮੮। 

ਹੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਿਟਕਾਰ-ਜੋਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰੌਭ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਨ) ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । 6 ਰਾ ਸਦ ੨ ਹਰ ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਧੀ-ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੇਦ 
ਭੂ 3: (ਅੱ) ਹੈ? ਪਆਨੇਪਸਦਰ-ਇਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਯੂਖ਼ਦਸਈੀ-ਸੋਜੀ” << ਹੈ ਕਿ ਮਜੁਤਿ-ਦਾ ਮਨ ਚੀ ਇਸ ਨੰ ਜੀਣ ਬਲਾਂਉੰਦਾ 
ਨ ਭੀ ਫਿਟਕਾਰ-ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ ਦਾ ਘੁਪ ਅੰਧਕਾਰ ਪੈਦਾ _ ੬ ਹਾ ਆ ਕਰ 
ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿ 
6 ਪ੍ਰ: ' ਜੀ! ਅਗੇ | ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ 
ਹਮ ਦੀ ਆਖ ਨਦੀਨ ਕਿਸ ਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ 
।. ੫ ਹੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਧੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।੪। ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
( ੧੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ 
0 __ ੧੬. ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤ ॥ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੧. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਵੇਮੁਖ ਬੁਰੇ ਦਿਸੈਨਿ ॥ 
ਹਉ ੧੭. ੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ੨. ਅਨਦਿਨੁ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਨਿ ਫਿਰਿ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹੰਨਿ ॥੧॥ 

( ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ।੫। ੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ॥ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ, __ ੪. ਸਤਸੈਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ਪ੍ਰਭ 
ਮਹ ਉਹ ਭੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ? ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਨ ਉ:੧੮. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਸੇ 7 ਫਵਮਖਿ ਭਾਇ ਚਲੇ 
[ਐਂਕਰ ਸਹ ਤਾਂ ਅਗ, ਨਨ 2. ਆਪ ਛੋਡਿ ਸੋਧਾ ਬਨ ਬਿ ਪੇ ਰਹ 
ਮੂ ੧੯. ਉਸੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਇਆ ਰੈ, ਜਿਸ ੭. ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ॥ 

(ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਏ ਹਨ। __੯- ਓਹੁ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ 
(੨੦. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੀ ਹਰਿ ਰਖੀਐ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰਿ ॥੩॥ 
ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।& __ ੯. ਨਾਮਿ ਮਿਲਿਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ 
6 __੨੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 
5 ੪8 % ੨੦੩੪ ਤਾ ਦਲ 

ਮੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਹੀ ਭੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਇ ੨੨. ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ 
(੍ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਰੰ >. ੬4 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

0 __੨੩.ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ 
6 ਹੀ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।੭ 
<<, ਕਦ, ੭ ਟੀ ਮੀ ਪਿ ਵਿ ਦੀ ਆ 
੯੨੦੨੦੨੧੯੨੯੬੯੨੦੨੦੦੯੨੦੨੯੬੯੦੦੬੦੦੯੦੯੦੨੦੬੦੬੦੦੦੨੪੨੦੦੨੯੬੦੨੦੬6੦/੪੬੨੦੦੬੬੦੦੬੬੦੬੦੪੬੦੦੬੦੯੨੦੨੨੦੦੦੨੦੨੧੨੪੦੪੨੦੨੪੨੬ ਆ ਕਦ ਕਾ ਦਾ, 

ਨਾਮਿ ਮੰਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
੧੦. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ 

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥ 
੧੧. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ 

ਓਇ ਭੁਮਦੇ ਨਾ ਟਿਕੰਨਿ ॥ 
੧੨. ਧਰਤਿ ਅਸਮਾਨ ਨ ਝਲਈ 

ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਪਏ ਪਚੈਨਿ ॥੫॥ 
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੧੩. ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ 

ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਪਾਇ ॥ 

੧੪. ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ 
ਤਿਨ ਨੇੜਿ ਨ ਭਿਟੈ ਮਾਇ ॥੬॥ 

੧੫. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੋ ਸੋਹਣੇ 
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥ 

੧੬. ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ 
ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੭॥ 

੧੭. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂੰ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 

੧੮. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਡਾਇ ॥੮॥੧॥੯॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਵੇਮੁਖ-ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ 
ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ-ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਧੇ-ਬੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ। 
ਲਹੈਨਿ-ਲੈਂਦੇ, ਲੱਭਦੇ। ਮੁਏ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ। ਪਿੰਡੁ- 

ਸਰੀਰ। ਪਰਾਣ-ਜਿੰਦ। _ਕਾਰ-ਹੁਕਮ, ਹਕੂਮਤ । ਨਾਮਿ 

ਮਿਲਿਐ-ਜੇ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਤੀਜ ਜਾਏ। ਕਰਮਿ-ਮਿਹਰ 
ਨਾਲ। ਝਲਈ-ਝਲਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ। ਪਚੰਨਿ-ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਠਗਉਲੀ--ਠਗਬੂਟੀ, ਠਗਮੂਰੀ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਜੋ ਠੱਗ ਖੁਆ 
ਕੇ ਤੇ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੇਟਿਆ--ਮਿਲਿਆ। 

ਮਾਇ-ਮਾਇਆ। ਭਿਟੈ-ਢੁੱਕਦੀ। ਭਾਇ-ਹੁਕਮ ਵਿਚ । ਜਨੁ- 
ਦਾਸ। ਸਰਣਾਗਤੀ-ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਵੈ-ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। 

4#ਰੱਲੇ “ 

੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. (ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਬੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਮਾਂ 

ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇ-ਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਹਰਿ 

ਹਰਿ! ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ 
. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮੇਲੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵ 

ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਫ੍ਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 
ਵੇਮੁਖਤਈ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ।੧।ਰਹਾਉ। 

ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਓਹੀ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ 

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਨ, ਸਾਕ, ਦੀ ਰ੍ :੨੨੨੬੦੦੬੬੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੨੬੦੬੦੨੯੬੧ 

੬. (ਅਤੇ) ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਨ 
ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ 
ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।੨। 

. ਹੈਂ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਪਾਣ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲ & 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨ 
.ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ, ਨ 
ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ।੩। 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਨ 
ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਗਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਨਾਮ ਭੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ' ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ_ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ । 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।੪। ਸੰ 

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨ 

ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਨੂੰ; 

ਪਾਉਂਦੇ । ਨ 

੧੨. ਅਜਿਹੇ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ 

ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੜਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੫ 

੧੩. ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੱਗ 
ਬੂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

੧੪.ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ (ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ 
ਢੁੱਕਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ।੬। 

੧੫.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ੬ 
ਹਨ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੋਂ 

ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧੬.ਜੋ ਸਿੱਖ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਲ ਮੈ 

੧੦. 

੧੧, 

੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦ 
ਟੀ 
62੦੬ 
ਅਲ 

ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ।% ਹੱ 
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਨ 

੧੭. ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਇਕੋਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨੂ 
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਨ 
ਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਸੱ 

੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨੰ; 
ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੀ 8 
ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ।੮੧੧੯ 

੨੦੨੨੧੨੦੨੧੩੯੦੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬੬੦੬੦ਟ੦੬੯੬੦੦੦੦੦੬੯੦੦੦੯੨੦੬੦=੦ 29 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਛ ਜੰ (੨੮੪) ਗਾਉੜਨੀਂ ਮਹਲਾ ੬ ਕਰਹਲੌ--ਪਨਾ 5੩੬ 
(੧੦੧੨੦੨੯੨੧੬੦੨੧੦੨੦੨੦=੨੦੦੨੦੦੦੯੯੬੯੦੨੨੦੨੬੦੦੦੦੦੬੦੬੬੦੬੪੬੦੬੦੯੬੬੦੪੬੦੬੦੦੬੬੦੨੦੦੨੨੦੦੬੦੨੦੪੨੦੨੨੬੦ 3 

੬੧ ___ਭਾਵਾਰਲ “ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ _ ੧੬. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ । 
ਉ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਸੰਗੀ ਸਨ; ਪਰ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਇ ॥ ਨ 

ਤਤ ਕੇ ਵਿਰ ਸਤਰ ਦੀ ਬਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਉਪਰ ਦਹ ਮੇ ਆ ਪਸਰਿਆ ਰਿ ਹੀ ਕੀ ਮਿ ਅੰਤਿ ਸਾਥਿ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥੮॥ ( ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ੧੮. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ । 
ਮਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ (ਸਤਿ ਸੰਗਤ) 'ਤੇ ਜਾ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ( 0 
ਨ; ਕਿ “ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਇਕੋ ਇਕ ਤੂੰਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥ ਨ 
ਹਉ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ' ਸਾਨੂੰ _੧੯- ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ੍ 
0 ਜਮਾਂ ਤੋਂ, ਜੌਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਇਆ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੯॥ ਮਹ 
(ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ।” ੨੦. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 0 
6 ___ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ _ ੨੧. ਗੁਰ ਆਰੀ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਨ 
ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥ ਨ 
ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ। ਪਦ ਅਰ - ਕਰਹਲੇ-ਹੇ ਕਰਹਲਾ, ਹੇ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਮੂ ਸਤ ਇਆਰਿ ਜਉ ਪਰ "ਰਿਚ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ । ਪਰਦੇਸੀਆ--ਹੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਰਿ 
ਅਗ ਤਰ ਮਾਇ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਾਂ। ਵੀਚਾਰੀਆ-ਵੀਚਾਰਵਾਨ_ਬਣ। 

। ਵਿ ਣ ਮੈ ਕੋ ਨ ਰਖੰਦਾ। ਭਾਲ।ਇ-ਸੋਜ ਥਰ। ਓਪਾਇ-ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ; ਕਿਸੇ ਹੀਲੋ ਮੀ 
1 ਸਿਮਰਿ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਢੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸੈਦਾ।੨੧ (ਵਾਗ,੩੬) 2... ਤਰਾ ਮਂਹਲੀ-ਅਨੰਦ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿਚ। ਨ (0 ਦੇ ੍ ਨ ਤਜਾਇ-ਤਜ, ਦੂਰ ਕਰ । ਪਾਖੰਡਿ-ਪਖੰਡੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ-ਹੇ ਮੇਰੀ (1 
ਹੈ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ ਆ 
੧ ਸਰੋਵਰ, ਸਤਿ ਸੈਗਤ । ਪੁਰਿਆ-ਨੱਕਾ-ਨੱਕ ਹੋ । ਨੂ 
ਹਰ ੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੁਣਾਇ--ਸੁਣ । ਸਿਖ-ਸਿਖਿਆ। ਪਸਰਿਆ--ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨ 
ਰੱ ੧. ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮਾਇ ॥ ਹੈ। ਅੰਤਿ-ਆਖ਼ਰ ਵੇਲੇ । ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ । ਪਾਇ-ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 1 

$ _ ੨. ਗੁਰੁ ਭਾਗਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਾਇਆ-ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
। ਗਲਿ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥ ਹੈ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਵਿਚ । ਮੰਨਿਆ--ਪਤੀਜਿਆ, ਪਤੀਜ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ । 

੩. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਧਾਰ ਕੇ । ਜੋਦੜੀ-ਬੇਨਤੀ, ਤਰਲਾ। 
ਨ _੪. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ॥ ਅਰਥਾ : ਹੀ 
6 ੫. ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਰਿ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 
0) _ ੬. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥ ਸਮਝਾਈਏ ? ੍ ( 
ਹੱ ੭. ਪਰਤਖਿ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰਾ : ਬੇ, ਰੋ ਮਿੱਤਰੋ । ਇਸ ਚੰਚਲ-ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਓ : ਹੀ 

ਚੋਟਾ ਖਾਇ॥੩॥ ਹੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 0 
(0 ਵਿਛੁੜਿ ਰੱ £ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਤਨ ਵਿਚ ਨੂੰ (| ੮ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਇ॥ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ 
(6 ੯. ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭਈ ਗੁਰੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਦੇਖਾਇ ॥੪੩॥ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ 

੧੦. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਿਨੁਰੈਣਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ 
0; ੧੧. ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਹਿ ਰੈਗ ਮਹਲੀ ਪ੍ਰ _ ਹਜ਼ੂਰ! ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ? ਨੂੰ 
(! ___ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥ ਉ:  (ਪਜ ਸਿੰਦਰਦੱਬਜਿਂ ਮਨੁਕੀ ਤੈ ਪੂਰ-ਭਾਗੀ 
& ੧੨. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਡੁ ਲੋਭੁ ਤਜਾਇ ॥ ਰਿ (ਹੀ 0 ੧੩. ਪਾਖੰਡਿ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜੰਮ ਡੰਡੁ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੬॥ ਨੀ 11110 
$ ੧੪. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁਗਵਾਇ॥ ੩ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨਾ! 1 
ਮਹ ੧੫. ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰਿਆ - ਤੂੰ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੀ $$ 
( ਮਿਲਿ ਸੈਗਤੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥੭॥ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ।ਐਰਹਾਉ। ਨ 
॥) 

੮੨੦੨%੦੦੬੩੬੬੯੬੬੯੨% ੦੨੩੩ 2, << ਆ 
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੬, 
੧ 
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੨੦੨੧ 

੦੦੬੦੬੦੬੩੦੬੨੦੨੧ 

੨੨ 
੬ 

ਲਾ, 

ਪਨ (੨੮੫) ੨੬੫ ੬ 
੧੧੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬ ੧੨੦੬੦੬੪੦੦੦੦ਟ6੬੦੦੦੦੪੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦=੦੬6੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੦੬੦੦੦= 

ਗਰਕ 

ਲੈ ਕੇ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? 

ਉ: ੫. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ 

ਰਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 

ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ 
ਹੀ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ ।੨। 

੬. ਹੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨਾ ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ “ਮਨ 
ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ॥” ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਲ ਤੱਕੇਂ ਤਾਂ ਤੁ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਆ 
ਚੰਬੜੀ। 

2. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨ ! ਤੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦ-ਭਾਗਣ 
ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਘਰ 

ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ 

ਵੀ ਪਤੀ ਤੋ ਵਿਛੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ 
ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਜਿੰਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ 
ਵਿਛੜੀ ਵਿਲਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।੩। 

੮.ਹੇ ਮੇਰੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਾ ! 
ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ 

ਲਵਾਂ ? 

. ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨਾ ! ਵੇਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਇਕ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਵਿਖਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ।੪। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕਿਹੜਾ 
ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨ ! (ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਹੇ ਪਿਆਰੇ !) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 

ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖ । 
-ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅਨੰਦ ਦਾਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿਚ 
ਜਾ ਕੇ (ਘਰੁ) ਸਦੈਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਮੇਲ 
ਦੇਵੇਗਾ ।੫। 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ 
ਵਲ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਲਾਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? 
ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕਿ : 

(ਕਦ ੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੯੬੦੨੦ਟ6ਟ੦੬੦੦੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੯੬੬੧੬੦੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੬ 

੧੨.ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ ! ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਂ, ਇਸੇ 

ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। 

ਕਿਉਕਿ : 
੧੩. ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ ਦਾ 

ਡੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੬। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ! ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। 

ਦੀ ਜਾਲ ਰੋਗ ਜਗ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨੱਕਾ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਾਮ 
ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ।੭ 
-ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਊਠ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨ ! 
ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ। 

ਪ੍ਰ __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ! 
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ ।੮। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਭਾਵੇਂ' ਤੂੰ ਬੇ-ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ 
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ' ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ 
ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹ 
ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਏ 
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾਇਆ । 
ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ-ਭਰੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿਚ 

ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ।੯। 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ ! ਦੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ 

ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ; 
ਸੱਚ ਜਾਣ, ਇਹੀ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

੧੪.ਹ 

੧੫. 

ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ 

੧੮, 

ਅਖ 

੨੦. 

ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਹਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ੧੦੧ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੀਤਮਾ, ਮੀਤ, ਪਾਨ, ਸੱਜਣ ਆਦਿ 

ਮਿਰ ਸਵ 02 ਕਿ 

ਵਖ 

ਮੰ 
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01 

0 ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ _ ੧੭. ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਨ 
(ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧੜਾ ਨਾਲਿ ॥੮॥ ਹਰ 
& ਹੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਊਠ ਵਾਂਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਨਮ _ ੫੮. ਰੰਗਿ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਤ ਲਹ 
(6 ਮਰਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਏਹ ਸੈ ੍ 0 ਸਿ ਹਰਿ ਰੋਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ 0 0 ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਹੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ " ॥ ੮ 6 ਉਰ ਤੀ ੨ _ ੧੯. ਹਰਿ ਰੋਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਤ੍ &ਹ ਕੌਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨ ਜੇਵਾ ਲੇ ਤੇ 6 
01 ਸੱਤੇ ਨੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲਿ ( 
ਨ ਸੁਤ ਲੂ ਟ ਹਨ । _ ੪੧ ੨ ( 

1 ੦. । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪॥ ੨੦. ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ 
4 ਜੈਚਾਰੀਆ ਹਰਿ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਲਿ ॥ ਨ 
|. ੨੧. ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ 0 0 ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਸਿ ਹੱ ੨ ਨ ਿਿ ਸਹੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧੦॥੨॥ ਹਰ 
0 ਕੈ ਨੀ, 
ਮੀ ਪਿਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧॥ ਪਦ ਅਰਥ : ਮਨ-ਹੇ ਮਨ ! ਕਰਹਲਾ--ਊਠ. ਦਾ ਬੱਚਾ” ਮੰ 

0 _ ੩. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਤਵੇ ਉਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਬੇ-ਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ। ਵੀਚਾਰੀਆ- 
ਹਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੀਚਾਰਿ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸਮਾਲਿ- ਨ 
6 ੪. ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ 0 ੨ ਤ ਪਰ 
ਨ ੍ ਮਹਾ ਥਲੇ ॥ ਸੈਭਾਲ ਕੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ। ਬਨਵਾਸੀਆ-ਹੇ ਬਨਵਾਸੀ, ਜੈਗਲ ਨ 

ਨ ਸਿਨਸਿਤ ਰੈ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਨਿਹਾਲਿ-ਦੇਖ ਲੈ। ਸਮਾਲਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
( ੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਸਾਂਭ, ਯਾਦ ਕਰ । ਮੁਕਤੁ-ਅਜ਼ਾਦ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਲਿ- ਨ 
ਮਹ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥ ਲੱਭ । ਵਿਕਰਾਲਿ-ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣੇ 'ਖੂਹ” ਵਿਚ । ਖੜਗੁ- 0 
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ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ੧੦. ਤਾ ਤੇ ਇਸੁ ਸੈਗਿ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥੨॥ 
ਨੂ ਹਰੀ-ਰੈਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ।੯। ੧੧. ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥ 
0 ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਹੈ; ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਰੀ । ੧੨. ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਹੈ ਮੁਸਕਲੁ ਭਾਰੀ ॥ 
0 ਸਮਝਾਵਾਂ ! _ ਰੇ 

|! ਉ:੨੦. ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰ ਬ-ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਨਾ! _”ਦ' ਖੋ 4੩੬ ਹਾ ਇਤ 
। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ, ਮਾਨੋਂ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ _%' ਤੱਬੋਂ ਇਸ ਨੌ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਤਾਤਾ ॥੩॥ 

ਬ੍੍ਛ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ੫. 0 (0 ਇਨ 
( 1 2੩ ੫੦ ੩ ਘੜ [43 ੪ 3 ਪਿ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ _ ੧੬. ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਦਾ ਜਮਿ ਜੋਹਾ ॥ 
ਮਿ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ _ ੧੭. ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ ॥ 
ਹੀ ਉਹ ਹਮ ਹਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵ-ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ੧੮. ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥੪॥ 
& ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੇ ਮਰ ਹਰਿ ਨ ੧੯. ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ ॥ 

0 ਆ ਚ ਪਲ ੨੦. ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥ 
0 ੍ ਜਿਨਿ ਦੇਲੋ 

੍ ਉ:੨੧. ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਵੱਡੇ ਪਿ ਰਾ 
(0 ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ _?£ ਝੋਂਬਂ ੜੇ 1 ਪਨ ਦੇ ੨ ॥੫॥ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ _੩- ਜਬ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ ॥ 
ਹੀ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ _ ੨੪. ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਹ ਤਿਸ ਲਾਥੀ ॥ 
ਹੀ ਸੈਭਾਲ ਕਰ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ _ ੨੫. ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹੁ ਹੋਇਓ ਜਉਲਾ ॥ 

ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ੨੬. ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਚਲੀ ਉਠਿ ਕਉਲਾ ॥੬॥ 
0; ___ਭਾਵਾਰਥਾ £ ਇਸ ਕਰਹਲੇ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ _੨੭. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਓ ॥ 
(ਸਿ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ੨੮. ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਦੀਪਕੁ ਜਲਿਓ ॥ 

ਮੋਹਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਭੀ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ੨੯. ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ ॥ 

0 'ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਭੀ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੀ ੩੦, ਤਉ ਇਸੁ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਰੀ ॥੭॥ 
6 ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ੩੧. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥ 
0 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵੇਕ | ਹੋਚਾਰਿ ਬਿਥੇਕੈ 
। ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ! _ ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਝ ਰੋ ਨਿ 
6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਵਲ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ੩੩. ਦੂਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੇ ਸੈਗਾ॥ 
($ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ _ ੨੪. ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੈਗਾ ॥੮॥੧॥ 
ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਪਦ ਅਰਥ : ਜਬ-ਜਦੋਂ। ਇਹੁ-ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ। 
ਹੀ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਵਿ 
( ਓਪਰਾ । -ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ। ਤਾ ਤੇ-ਤਦੋਂ ਤੋਂ । 
। ੧ਉਂ' ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਮਈਆ--ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ। ਚੀਨਾ-ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੁਹੇਲਾ- 
ਮਹ ੧. ਜਬ ਇਹੁ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ ॥ ਸੌਖਾ, ਸੁਖੀ। ਮਸਕੀਨੀ--ਆਜਜ਼ੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੌਗਾਲੀ। ਮੋਹਿ- 
0 _੨. ਤਬ ਇਹੁ ਬਾਵਰੁ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ ॥ ਮੈਨੂੰ । ਫੈਦਾ-ਫੈਦ, ਜਾਲ, ਫ਼ਰੇਬ। ਇਨਹਿ-ਇਸ ਨੇ। ਚੁਕਾਈ- 
0 ੩. ਜਬ ਇਹੁ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ॥ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਰਾਈ--ਵੈਰ। ਇਨਿ--ਇਸ ਨੇ। ਧਾਰੀ-ਮਨ 
00 ੫ 

6 ੪. ਤਾ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥੧॥ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਲਈ। ਅਪੁਨੀ-ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ਼ਰਜ਼। ਡਾੜਾ-- 

[ < ਸਜ ਸਰਲਾਵਰ ਸਕੀਨੀ। ਉਰਿ 
$ _ ੬. ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੈ ਮੋਹਿ ਦਾਨੁ ਦੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _-_ਵਿਖ ਵਿੱਥਾਂ, ਵਖੇਵੇ। ਅਰ- ਅਤੇ। ਥੇਢਾ--ਕਫਟ_ ਢੱਖ ! 
0 _ ੭. ਜਬ ਕਿਸ ਕਉ ਇਹੁ ਜਾਨਸਿ ਮੰਦਾ ॥ ਕੋ ਚੇਕੀਂ-ਇਲ` > ਇ ਗੀ ਉ “' 2... ਏਕੋ ਏਕੀ--ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ। ਧਾਵੈ-ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 

੮. ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸੁ ਮੇਲਹਿ ਫੈਦਾ ॥ ਅਰਥੀ-ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਥਾਜ। ਤਿਸ-ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। 
0; _੯. ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨਹਿ ਚੁਕਾਈ ॥ ਜਉਲਾ-ਪਰ੍ਹੇ, ਵੱਖਰਾ, ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। 
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੨੨੧੬੧=੦੦੯੬੦੬੦੬੦੯੬੬੦੦੬੦੬੯੬੯੨੪੦੦੬ਣਟ੬੯੬੯੬੯=੬ 

੨੪. ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਣੌ ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ 

ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਲਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੩44੮4. 4. 
ਵਾਂ ਲਾਲਾ 
ਪਾ 

& ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਇਹ 
1 ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 
ਨ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆਵੇ ? 
0 ਉ:੨੫.ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਇਆ 
। ਤੋਂ ਉੱਠ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 
ਨ ਤੋਂ` ਵੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੨੬. ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇਂ-ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ 
0 ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾਸੀ ਬਣ 

ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।੬। 
08 ਪੰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 
ਰੰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ? 

& ਉ:੨੭. ਆਮ ਆਦੀ ਨਹੀ 

੯੨ 

॥ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ 
ਰੰ ਪਿਆ। 
$ __੨੮.ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ 
1 ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਜਗਣ ਨਾਲ ਘਰ 
ਮਹ ਵਿਚ ਪਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
__ ੨੯.ਤਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਸੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। 
੩੦. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਕਦਰ ਮਲੂਮ 
ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ 
(| ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਰੋਲਦਾ ।% 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀਚਾਰ- 

( ਧਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
($ ਉ:੩੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗ 

ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਧਰ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ 
( ਇਕੋ ਸਾਈਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
0 _ ੩੨. ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੈ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਲ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ 
ਨ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 
(0 ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨੂ __ ੩੩. ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਭੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ 
0 ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ 
(1 ਹੈ। ਨੇੜੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
1 ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਹੈ। 
0) _ ੩੪. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
0 ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਅਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿ 
। ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੀ, 
( ਚਲਦੀ ਮਮ ਥਾ ਪਝ ਨਨ ਹੈ 
(੯੦੪੨੨੬੦੨੬੬੯੩੬੦੬੦੨੨੨6੨੦੨੬0੨੦੦੨੨੦੬੦੨੦੬੬੦੨੦੨੩੧ 

(੨੯੦) 
.&. "ਕਲ. ਪਾ ਅ ੨੬੬੯੬੯੬੨੪੪੨੨੦੬੦੬੦੬੬੫੬੧੬੯੬੯੦੪੨੦੬੦੨੨੧੦੯੬੯੬੨੯੬੦੦੨੦੯੨੦੦੨੦੬੬੬੨% 

_ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੩੬ 

ਅਲ ਅਲ ਅਾਾ - 

ਜੀ 

ਭਾਵਾਰਲ : ਲਉ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਉਮੈ ਤੋਂ 
ਹੈਗਤਾ ਮਮਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨ 
ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨ 

ਹਨ। ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮੂੰ 
ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ # 
ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਿੱਥ $ 
ਘਟਦੀ ਤੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੂੰ 

ਤਦ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ $ 
ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੀ ਮਿਟ ਨ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨ 1 

ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨ 
ਸਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸ਼ੁੱਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਨੂੰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਮੂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗਿਆਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ੍ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ । 
੧. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ ਹੀ 
੨. ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਾ॥ __ ਨੂ 
੩. ਤਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਸੋਇ ॥ ( 
੪. ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
ਪ. ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 0 
੬. ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮਿ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੀ 
੭. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥ ਹੂ 
੮. ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ ਹੀ 
੯. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਰੰ 

੧੦. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥ 0 
੧੧. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਸਿ ਆਵਹਿ ਪੰਚਾ ॥ (1 
੧੨. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੈਚਾ॥ । 
੧੩. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ॥ . _ ( 
੧੪. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੩॥ (1 
੧੫. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਮਿਟਹਿ ਅਪਰਾਧ ॥ ਮੂ 
੧੬. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਹੋਵਹਿ ਸਾਧ ॥ ( 
੧੭. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥ ਮਹ 
੧੮. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥ ਹਉ 
੧੯. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ॥ 
੨੦. ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੋਡੈ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਹਿਲੈ ॥ | 
੨੧. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥ ਨ 
. ੫ ਜਿਆ 

੧੬੬੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬6ਣ੯ਣ੦੨੦੧੨੨੦੩੧ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ 
( ੨੬੦੬੦੨੦੦੦੬੪੬੦੨੬੪੩੦੬੬੯੬੬੦੪੬੯੬੬੯੨੬੩ 

0 ੨੩. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹਤ ॥ 
! ੨੪. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ ॥ 
ਰਤ ਤਜ ਉਜਲ ਨਕ 

੨੬. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥ 

0੨੭. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥ 
0 ੨੮. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਣਿ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ ॥ 
0 ੨੯. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 

੩੦. ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 

8੩੧. ਗੁਰਿ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਊਪਰਿ ਕਰੀ ॥ 
। ੩੨. ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਹਰੀ ॥ 

੩੩. ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਨਿ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥ 
0 ੩੪. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੮॥੨॥ 

! _ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਤੇ--ਕਰਕੇ, ਦੁਆਰੇ, ਤੋਂ, ਨਾਲ। ਲਾਗਾ 
6 ਲੱਗਣਾ। ਜਾਸੁ ਜਪਤ--ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ। ਅਪਦਾ- 

0 ਬਿਪਤਾ, ਮੁਸੀਬਤ। ਧਾਵਤ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਦਾ । ਠਾਇ- 
ਨਹ ਥਾਂ ਸਿਰ, ਟਿਕਾਣੇ। ਵਸਿ-ਕਾਬੂ ਵਿਚ। ਸੈਚਾ-ਇਕੱਠਾ ਹੋ 
0) ਗਿਆ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਝੈ-ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, 
% ਕਲਿਆਣ ਪਾ ਲਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ-ਭਲੇ 
0 ਮਨੁੱਖ, ਸੈਤ, ਗੁਰਮੁਖ। ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ, ਫਿਰ ਕਦੇ। ਹਿਲੈ-ਸਿਝ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਲ-ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੋਹਤ-ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੁ 
6 ਨ ਜੋਹਤ-ਕਾਲ (ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ) ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ-ਅਨਹਤ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨਾਹਤ 
% ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ, ਇਕ ਰਸ, 

ਲਗਾਤਾਰ। ਕਮਲੁ--ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ। ਸੀਧਾ-ਸਿੱਧਾ। ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ 

ਕਦ 

0 ਹਰੀ-ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਰਾ-ਚੂਰੀ, ਚੂਰਮਾ। 

( ਆਂਰੱਲਂ : 

(ਹ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਸਹ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 
0 ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ? 
6 ਉਂ: ੧.ਹੇ ਸੱਜਣੌ ! ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਨੂ _`__ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ 
ਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
8 ੨. ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। 

੩.ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਦੇ ਵਿਚ ਉਹ 

ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
੍ ੪. ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ- 
ਰੰ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀ 

ਅਡੋਲ ਹੋ. ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੧। 

( ੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 
00 ਦਾ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। 
੯੬੬ ੧੩੧੩੧੩੦੩੦੬੦੬੪੨੯੦੯੬੪੬੦੩੪੬੦੬੦੬੦੬੦2੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੦੬੦੦੬੦ (੬4 ਟ ਤਕ 

262622੨6੨੯੨੦੦੪੬੬੯੬੬੬੯੬੧ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: ੭. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ-- ਪੰਨਾ 5੩੬ 
ਲੀਕ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੯੨੬੦੨੬੯੨੪ ੨6੨੨6੬੧੨੦੩੦) 

੬. ਜੋ ਕੋਸਾ ਪਲੋਯ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜਪਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਦਾ ਨ 
ਕਰਾਂ ? 

ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 0 
੮. ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ ਮਨ ਇਕ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨ 

ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੯. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨ 

ਲੱਗਦਾ । । 

੧੦. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜੀਵ ਦੀ ਰਉਸੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰ 

ਹੈ।੨ 0 
੧੧.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਆਦਿ ਦੂਤ ਵੱਸ ਆ ਨ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੀ 
੧੨.ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਨੂੰ 

ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
੧੩. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂ 

ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹ 
੧੪. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਨਹ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੩। ਮਰ 
੧੫. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
੧੬.ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜੀਵ ਸੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
੧੭.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਪਦਾ ਠੰਡਾ- ਨੂੰ 

ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
੧੮. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 

ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੪। (6 
੧੯.ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਤਨ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨ 

ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 
੨੦. ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 

ਛੱਡਦਾ । 
੨੧.ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ 

੨੩੨ 

੦੨੧੭੨ 

1 ੦ 1 

੧ 

ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਨ 
ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0) 

੨੦੨ ੨੨.ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁਖ ਵਿਚ 
ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੫ 

ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ, (ਜੋ ਸਭ 
ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ), ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । 

ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ 

 ਉੱਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੧ 



੨6੨੦੨੫੨੦੨੨੧ 

.ਵ6੨੧੬੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦ਟ੯ਟ੦੨੦੨੦੬੦੬੧ 
ੱ=ਾਂ 

੨੦੨੦੨੦= 

2੬ < 

੧੨੧ 

(2 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ 91੬੨-%60004444 (੨੯੨) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦ0ਆ-ਪੰਨਾ ੨ੜ੬-੩੭ 
94੨੯੨੬੬੬੫੬੦੦੯੨੯੦੬੧੨(੦੯੦੦੨੦੦੯੦੯੨੬੯੬੬੦੨੪੦੬੦੨੬੬੬੬੦੬੬੬੦੬੦੬੦੦੨੬੦੬੨੨੦੬੨੦੬੪੬੦੬੬੯੩੬੦੬੯੩੦੨੩੧ ਰੀ 

ਮੀ ਜਗਿ ਗਨ ੪. ਤਾ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਹਰ 

ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੬ ੫. ਐਸੀ ਦ੍੍ਿੜਤਾ ਤਾ ਕੈ ਹੋਇ॥ ਹੂ 
ਹੂ ੨੭-ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। __ £ ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਮੰ 
ਮਿ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਜਾਂ ਲੈ ਏਯ ਸਮਾਏ ਮੰ 1 
06 __੨੮.ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨ ਨ ਨ ਨ ਹਰ 
&$ ੨੯. ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। __€- ਜੇਤਾ ਬੋਲਣੁ ਤੇਤਾ ਰਿਆਨੈ ॥ ਮੀ 

( ਭਾਵ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਜੋੜਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ੮. ਹਦ ਵੀ ਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਮਹ 
ਕੀਤਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ _ ੧9. ਜੈਂਤਾ ਪੇਖਨੁ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨੁ ॥੨॥ 

ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ-“ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, _੧੧. ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥ । 
ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।' __੧੨. ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ | 

ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਵਿਚ __੧੩. ਸਹਜਿ ਬੈਰਾਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ ॥ ਰੰ 
ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ : ੧੪. ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥ ਨ 

ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ॥ ੧੫. ਸਹਜੇ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥ ਨ 
2, (ਬਾਰਹ ਮਹਾ, ਪੰਨਾ ੧੨੬) ੧੬. ਸਹਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਰਾਉ ॥ ਨ 

ਆ ੫੨ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਨ _ €. ਮੰਹੱਜਿ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਸੰਗੁ ॥੪॥ 1 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੯. ਸਹਜੇ ਗਿਰ੍ਰ ਮਹਿ ਸਹਜਿ ਉਦਾਸੀ ॥ | 

੩੨. ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ੨੧. ਜਾ ਕੈ ਸਹਜਿ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥ ਰੰ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ : ੨੨. ਤਾ ਕਉ ਭੇਟਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੫॥ 

੩੩. ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਭੋਜਨ ਛੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ੨੩. ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓ ਨਾਮੁ ॥ 
੧੭ 0) ਤਤ ੨੪. ਸਹਜੇ ਕੀਨੋ ਜੀਅ ਕੋ ਦਾਨੁ ॥ 

੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ੧੫ ਜਚਜ ਸਥਾਂ ਮਿ ਆਤਮੁ ਰਸਿਆ ॥ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧੨। _੬.,ਤਾਂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਸਿਆ ॥੬॥ ਮੰ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ _ 22 ਸੈਂਹਜੈਂ ਆਸਣੁ ਅਸਥਿਰੁ ਭਾਇਆ॥ 
ਨੇ ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੰਭ _੨£- ਸਹਜੇ ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾ _ ੨੯. ਸਹਜੇ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ । 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ _੩੦. ਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੭॥ ਰੱ 
ਭੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ੩੧. ਸਹਜੇ ਜਾ ਕਉ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ ॥ ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ _ ਤੂ੨ ਸਰਜੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥ | 
ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ- (ਿ ਦਾ” ੩੩ ਜਾ ਕੈ ਜਰ ਭਆ ਸੋ ਜਾਵੈ 
ਤਨ ਵਿਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ _£” ਨੱ'ਨੇਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੋ ਨਲ 
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦੀ ਅਜ ਲਾ । 
ਵਿਚ ਉਹ ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ, ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਿ-ਵੱਸ ਵਿਚ। ਪਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਆ 0 
੧ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥ ਦੀ)। ਦੁਸਟੁ-ਵੋਰੀ । ਪੇਖਨੁ-ਵੇਖਣਾ । ਹੋਤਾ ਜਾਇ-ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨ 

ਆ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ ਹੈ। ਦੁਰਾਉ-ਲੁਕਾਅ, ਕਪਟ ਭਾਵ। ਨਿਸੰਗੁ-ਪ੍ਰਤੱਖ । ਦੁਬਿਧਾ- ਹੀ 
ਕੇ 9 ਤੇ ਸਗ ਸ ਮੇਰ-ਤੇਰ। ਪਰਮਾਨੰਦੁ-ਉੱਚੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਨ 
੩. ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਵਾਸਿ ॥ ਪੀਓ--ਪੀਤਾ। ਜੀਅ ਕੋ-ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕੋ--ਦਾ। $ 

੧੧੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦ਵ੯੨੯੨੦੨6੯੨੯੬੦੨੦੨੯੬੯੨੬੦੨੦੦੦੦੦<੦੬੯੩੦੦੨੯੬੬੦੬੦੦੦੦੨੦੨੦੦੯੬੦੨੬੦੨੪੩੬੦੬੦੦੨੨੦੬੦੨੨੬੦੦੦੦੨੨੦੪੦੨੨੧੨੪ ੫ 



ਵੇ, 

ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੨੯੩) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੩੭ 
(੨੧੨੯੨੯੬(੨੧੨(੨੦੦੦੬੦੨੨੬(੨੦੦੦੬(੨੯੬੯੨੧੬੯੨੯੨੦੨੨੧੨੯੨੦੨੦੨੨(੦੬੦੨੦੦੦੬੦੨੦੦੬੦੨੯੨੦੬੯੬੦੬੯੦੦੦੦੬੯੨੯੦੯੬੦੦੦੬੨੦੦੯੦੦੬੯੦੭ 

0 - ਰਸਿਆ--ਰਚ-ਮਿਚ ਗਿਆ - _ ਉ: ੭.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਸ $ ਨ ਆਤਮੁ-ਆਪਣਾ ਆਪ। ਰਚ । ਆਸਣੁ ਉ: ੭. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨ 
6 ਟਿਕਾਣਾ। ਭਾਇਆ-ਭਾਅ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਭਾਅ ਗਿਆ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਸ $$ 
ਨ) ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅਨਹਤ--ਇਕ ਰਸ। ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ-- ਆਤਮਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। _ ਨੂੰ 

ਅਨੰਦ ਦੀ ਇਕ ਰਸ ਰੋਂ । ਕਰਮਾ--ਕਰਮ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ । ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ-- ੮. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨ 
ਨ ਮਿਹਰ ਹੋਈ । ਭੇਟਿਓ--ਮਿਲ ਪਿਆ । ਸਹਜੁ-ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ । ਸਾਰਾ ਜਾਣੌ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੂੰ 
੍ ਅਰਥ : ` ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ 
0 ਕਰ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 
ਇ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹ ਆ 4 ਰਿ 
(ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਕਿਓ ਤਵਾ ਦੇ ੨੧ 
00 ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਭੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨ ਰੈ ਹਰ 
੍ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਵਸ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਵਨ ਨ ਨੀ ਨ. ਨ ਲ ਰੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨ; 
8 ਉਤ ਰਹ ੧੦. ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ $ੈ 
ਨੂ ਉੰ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੀ ਰੀ ਤਤੀ ਜਿਸ ਗਲਿ 
ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਨ ਨਮ ਦਾਲ ਹੋ ੧੬ ( ਨ ਕੀਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਨੰ ( ੧ ਰੇ 
ਨ ਹੈ।੨। । 

. ਪੰਜਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਗ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 

6 ਹੈ। ਅਤੇ : 
੬੨੮ 

ਸਿ 

&[ __ ੩. ਦਸੇ ਹੀ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ” ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਸੱ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ੍ 
ਨ __ ੪. (ਤਾਂ) ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੇ ਅਵੱਸ਼ 
ਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 
0 ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧। 
(0 ਪ੍ਰ: ਇਹ ਸੋਝੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ? 
& ਹਦ 

( ਉ: _ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ੧1 ਕੌਲ 1 

ਮੰ ਨਹੀਂ। 
ਉ __ ੫. ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਪਕਿਆਈ, ਆਂਤਮਕ ਬਲ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ 
ਮਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
& __ ੬. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ 
ਨ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਇ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ 
(ਰੰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਸ਼ਾ 
ਮਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
01 

ਨ ੧. ਦਸ ਇੰਦ: 
0 ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਵਇਿੰਦ੍ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਕੰਮ) 
0 ੨ ਰਿ ਕੌਨ ਸ਼ਬਦ 
( 1 ਵੈ 
॥ ਚਮੜੀ ਸਪੱਰਸ਼ 

ਅੱਖਾੰ ਰੂਪ 
4 ਜ਼ਬਾਨ ਰਸ 
ਇੰ ਨੱਕ ਗੌਧ 
ਨ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਕੰਮ) 
ਦੇ ਵਾਕ ਬਚਨ 
ਹਉ ੍ ) ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ 
੧੩੭ 

ਨਹ ਪੈਰ ਚਲਣਾ ਫਿਰਨਾ 
0 ਲਿੰਗ ਰਤੀ ਭੋਗ 1 ਦ 

ਨ ਨ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ) 

0 ਗੁਦਾ ਰੀਦਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗ 
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ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

੧੭-੧੮. ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ (ਗੁਰੂ) ਦਾ ਮਿਲਾਪ 
੩ ਰਤ (੯੨੮ 45੩੦ ੨ ਨ, ੨੦੨੪੦ ੧੨੦ ੨==- ੮੨੦੦੦ << ੧੨੮੦ 

੧੧.ਉਸ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਭੀ ਹਰ 
ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਾਗਣ ਮਨ 
ਅਤੇ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਹੀ $ 
ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੧੨. ਉਸ ਦਾ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਭੀ $ 
ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈ 

੧੩. ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਭੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ ਭੀ ਸਹਿਜ ਹੂ; 
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਮੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 
ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 
ਇਕ ਰਸ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 

੧੪. ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਭੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਣਾ 
ਭੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੁਪ ਬੈਠਾ ਟੂ 
ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਭੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰ ਨ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।੩। ੧ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ 
ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਥਿੜਕ 

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ? 

੧੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਭੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ 
ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਤਮਕ 
ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 

੧੬. (ਅਤੇ) ਇਸੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 

ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ, ਭਾਵ ਕਪਟ ਛਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ਼ ਜੀ (੨੯੪) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨੩੭ 
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ਹੂੰ ਰੀ 
ਨਕ ਦੱ 2<, 

੨੨੬ 

ਹੋ 

8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸੰਕ ਹੀ __੩੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੰ 
ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਮ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ । 

੧੯. ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। (ਹੀ 
ਮੰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਆਤਮਕ ___੩੩੨.ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨ 

ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 6 
ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ _ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ । 

ਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਤਾਂ ਸਹੀ ? ਨ 
ਹਰ ਅਰਥਾਤ ਭਾਵੇਂ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂ, ਉਸ _ਉ:੩੩.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਟੂ 
(8 ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨ 
&) __ ੨੦. ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ 
ਮੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਵ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨ 
ਮਹ ੨੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ । 
ਲਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ .ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਨੇ ਨ 
( ਜੋ ਜਾਂ ੨ ਹੋ > ਉਹ 
0 ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ;੍ 
ਨ ੨੨. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਮਝੋਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ] 
(6 ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ।੫ ਹਾਂ।੯੩। ਰੰ 
1 ੨੩ = ਨ 0 ੨੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਡਾਫਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ 
10 ਹੀ ਕੀ ਆ = : 21 ਦੂ 06 

ਰੁ ਹੋਇਆ 'ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ: ਐਂ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ _ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ 

0 ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਰੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨ 
ਮਹ ਹੈ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 
(( ਉ:੨੪.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ _ਹੁਨ। ਰ ਨ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਰ੍ 1 
0 ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਲ 
੍ ਉਹ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੧. ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ ਟਰਿਆ ॥ । 
6 ੨੫.ਪਰ ਸੱਜਣੋ ! ਜਦ ਇਸ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ __ ੨. ਪੁੜ੍ਹ ਕਲਤ੍ਹ ਕੁਟੇਬ ਸੈਗਿ ਜੁਰਿਆ ॥ 0 
5 0੧ 

ਮਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰਸ-ਮਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਚ- __ ੩. ਭੋਜਨੁ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ ॥ । 
() ਸਕ ੫ ੧ 
(8 ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ੍ ੪. ਸਰਪਰ ਗਵਨੁ ਕ੍ਰਹਿਗੇ ਬਪੁਰੇ ॥੧॥ ਹੀ 
ਨੂੰ _ ੨੬_ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ੫. ਕਛਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੋ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੈ ॥ । 
0 ੨ ਪਰ ਤਾ ੧੧ 

0 ਨਾਸ-ਰਹਿਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ 2 ਕ੍ਰਵਨੂ ਸਬਦੁ ਜਿਤੁ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨੂ 
੪੬੧ ੭. ਇੰਦੂ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥ ਹੈ 

0 ੨੭.ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਆਸਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨ 
0 ਰਿ ਡਾ ੨ ॥ 
। ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ __ਦ“ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਨਿਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥ । 
ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਡੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਚੰਗਾ ਭੀ ੯. ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ ॥ । 

ਮਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ੧੦. ਤੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸਿ ਬਿਤਾਲਾ ॥੨॥ ਨ 
੍ ਨ ਲੁ. ਹੈ 

੨੮. ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ __੧੧. ਗਿਰਿ ਤਰ ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਅਰੁ ਤਾਰੇ ॥ 0 

(4 ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਪਿਆ ਹੈ। ੧੨. ਰਵਿ ਸਸਿ ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ ॥ । 
|| ੨੯. ਇਸੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਰੁਣ-ਬੁਣਕਾਰ ਰੂਪ ਪਤ, ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਬਰਤ ਅਰੁ ਭੇਦਾ ॥ (ਰੰ 
ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ੧ ਆ ਨ 
੍ ਦਰ ਇਕ ਰਸ ਅਨੰਦ ਦੀ ਰੋਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। __“£- ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਿਨ ਬੇਦਾ ॥੩॥ ਨ 
( ਦੀ & 5 ੨: ੨੩ ਵੈ] ੧ 

(| __ ੩੦. ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ- _ ੧4. ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ ॥ ੍ 
ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ _੧੬ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਤੀ ॥ 

੍ ਹੈ।॥ ੧੭. ਧੋਤੀ ਡੇਡਉਤਿ ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ ॥ ਰੰ 
੯੨੦੬੬੦ਟ੦੬੦੨੦੬੦੬੯੦੦੬੦੬6੨੦੨6੨੬੦ਟ੦੦੦੨੬੦ਟ੦੬੦੬6੨੦੬੬੦੬੦੬੦ਟ੦੨੦੦੦=੦੨6੨੯੬੦੬/੬੦੨੦੬੦ਣ੦=੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨੯=੦੬੦੨੦੬੦੨੯ਟ੦੦੦੦੦੨੯੦੦ਟ੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੭ 
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੧੮. ਗਵਨੁ ਕਰੈਗੋ ਸਗਲੋਂ ਲੋਗਾ ॥੪॥ ਮੂਲ। ਤੁਰਕ-ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਿਹਚਲੁ--ਅਟੱਲ। ਤਹਾ-ਉਥੇ, ਨ 
[1 4 1 

੧੯. ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦ ॥ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। ਗੁਣ ਰਸੈ-ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਸ- ਨ 
=ੰ ੨ ॥ 

ਮਈ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਨੈ 

ਨਗਰੁ-ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਨਗਰ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ੨੦. ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਿੰਦੂ ॥ 

| ੨੧. ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੁ ਦੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ਇਉ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜਿਰਰ- ਰਕਤ ਤੱ 
; ੨੨. ਬਿਨਸਿ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ॥੫॥ ਨ ਣਾ 0 
ਵਿ ਦਾ ਸਹਿਮ। ਅਨਹਤ--ਇਕ-ਰਸ। ਅਨੰਦ ਆਖਾਰੇ-ਅਨੰਦ ਦਾ & 

। ੨੩. ਸਹਜ ਸਿਫਤਿ ਭਗਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਾ॥ ਇਕੱਠ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਦਰਬਾਰ। ਨੂੰ 
। ੨੪. ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਥਾਨਾ ॥ `__ ਆਧਾਰੇ--ਆਸਰੇ। । 

! ੨੫. ਤਹਾ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੋ॥ _ ਅਰਥ : । 

੨੬. ਅਨਭਉ ਨਗਰੁ ਤਹਾ ਸਦ ਵਸੈ ॥੬॥ ਪਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਮੂੰ 

੨੭. ਤਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋਗੁ ਨ ਚਿੰਤਾ ॥ ਇਹ ਰਮੋਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ? ਹੀ 

| ੨੮. ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਮਿਰਤੁ ਨ ਹੋਤਾ॥ ਉ: ੧. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਸੱਜਣਾ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ 
੨੯. ਤਹ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨਹਤ ਆਖਾਰੇ ॥ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ।$ 

" ੩੦. ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੇ ॥੭॥ ਆਇਆ। ॥ 

੩੧. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ੨. ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵੱਡਾ & 
੩੨. ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਹੋਣੀ ਕੇ ਹਜ ਕਗਮ-ਬ ਤਨ ਵਡ ਲੀ 
੩੩. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਕਾਨ ਹੀ ਗਹੁਰੀ ਘਨ ਹਦ ਸਗ ਕਰ ਈਨ 

. ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧਸੈਗਿ ਤਰੈ ॥੮॥੪॥ ਮਿਸਰ, ਭਲ ਬਲੀ ਗਿ ਪੀ ਹੈ 
੨੪ ਖ ੩. ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਥਮੇ-ਪਹਿਲੋਂ। ਗਰਭ ਵਾਸ ਤੇ-ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਵਸਣ ਤੋਂ। ਟਰਿਆ-ਟਲਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। (॥ 

! ਆਇਆ, ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਲ _ਕਰਦਾ ਹੈ। _ਕਲਤ੍-ਇਸਤ੍ਰੀ। 8. ਪਰ ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਗਲੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ! ਨ 

ਜੁਰਿਆ-ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ 
ਹੈ। ਕਪਰੇ--ਕੱਪੜੇ । ਸਰਪਰ-ਜ਼ਰੂਰ। ਗਵਨੁ--ਚਲਾਣਾ। ਬਪੁਰੇ- ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ।੧। ਮਿ 

& ਵਿਚਾਰੇ, ਯਤੀਮ। ਕਵਨੁ-ਕਿਹੜਾ। ਨ ਟਰੈ--ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੫. (ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ) ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨੂੰ 
0 ਜਿਤੁ-ਜਿਸ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਬੁਧਿ। ਹਰੈ-ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ? (ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ 
| ਪੁਰੀ--ਅਮਰਾਵਤੀ, ਇੰਦ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦੂ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਮੂ 
। ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਲੋਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ੬. (ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਮੰ 
] ਲੋਕ। ਮਰਣਾ-ਮੌਤ। ਕਾਲਾ-ਨਾਸ। ਬਿਨਸਿ-ਬਿਨਸੈ, ਨਾਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ਉਹ ਨੂ 

। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਤਾਲਾ-ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲੀਨ ਨ 
ਆ ੮ ਦੇ ੫ ੩ & 

ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੂਤ। _ਗਿਰਿ-ਪਹਾੜ। `ਤਰ-ਰੁੱਖ। ਬੁਧੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਐਰਹਾਉ। 0 

!ਧਰਣਿ-ਧਰਤੀ। ਗਗਨ-ਅਕਾਸ਼। ਅਰੁ-ਅਤੇ। ਰਵਿ-ਸੂਰਜ। _ਉ: ੭. ਸੁਣ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ! ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੂ 

! ਸਸਿ-ਚੰਦ੍ਮਾ। ਪਾਵਕੁ-ਅੱਗ। ਨੀਰਾਰੇ--ਨੀਰ, ਪਾਣੀ। ਰੈਣਿ- ਅਚੱਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਨ 

। ਰਾਤ। ਭੇਦਾ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਯਾਦਾ। ਦੇਵ-ਦੇਵਤੇ । ਦੇਹੁਰਾ-- ਹਨ, ਵੇਖ; ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ? ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ 
ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਘਰ, ਮੰਦਰ। ਪੋਥੀ-ਪੁਸਤਕ। ਸੋਚ ਪਾਕ--ਪਵਿਤ੍ਰ ਯਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨ 

] ਰਸੋਈ। ਪਾਕ-ਭੋਜਨ ਪਕਾਣਾ। ਹੋਤੀ-ਹੋਤ੍ਰੀ, ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ! ਅੰਤ ਮੂੰ 
। ਵਾਲੇ। ਧੋਤੀ-ਨੇਤੀ-ਧੋੜੀ ਕਰਮ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਮੇਹਦੇ ਮੌਤ ਇਸ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨ 
) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ--ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। 0 

! ਅਰਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਪ ਕਰਕੇ $$ 
ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਹੁ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਾਂ, ਕੀ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿਹਚਲ ਨੈ 

 ਵਰਨ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖੱਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਨ 
6 ਜਿੰਦੂ-ਜੀਵ। ਆਕਾਰਾ-ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ। ਤਤੁ-ਜਗਤ ਦਾ _ਉ: ੮. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਵੇਖ ਮਹਾਂ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਹੂ 
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_ ਸਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟਾਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੨੯੬) ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨੩੭ 
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9 ੧0 ੨੩ ਘ ਖਾ << ਦੇ %੩- ਦੇ ਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਨੇ ਭੀ ਅਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ _ ਉ:੨੩.(ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਉਪਰਾਮ ਨਾ ਹੋ, ਇਕ ਅਚੱਲ ਟਿਕਾਣਾ ਨੰ 
15 

ਹਉ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਥੇ ਨਿਹਚਲ 
0 ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ੍ 
0 ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮੈ' ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇ ਨਾਥ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ 
ਜੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ 

ਤੀਸਰਾ ਨੇਤ੍ਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ 
ਰੰ ਹੈ) ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਾਂ ? 

& ਉ: ੯.ਹੇ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੇ ਭੋਲੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾ ! ਵੇਖ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ 
| ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
(0 __ ੧੦. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ 
ਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਝੱਲੇ ਜੀਵ 
| ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।੨। 
( ੧੧. (ਫਿਰ, ਵੇਖ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ) ਪਹਾੜ, ਰੁੱਖ, 

ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਰੇ। 
ਨ ੧੨. ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਹਵਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। 
6 ੧੩. ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਵਰਤ (ਜੋ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ) ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਣ 
ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
&$ _੧੪.ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਦ, ਹੇ 

ਮਹ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।੩। 
| _੧੫.(ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੱਕ ! ਇਹ ਸਾਰੇ) ਤੀਰਥ, ਦੇਵਤੇ, ਮੰਦਰ, 
ਨ ਧਰੂਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ। 

੧੬.ਮਾਂਲਾ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸੁੱਚਮ ਦੀ ਰਸੋਈ। 

____ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 

] __ ੧੭.ਹੋਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, (ਨੋਤੀ) ਧੋਤੀ ਆਦਿ ਯੋਗਕ ਕਰਮ 
ਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਧੈ-ਪੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਡੰਡੌਤਾਂ 
0 ਅਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਜਨ, 
0 ਅਥਵਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਦਿਵਯ ਭੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ : 
6 ੧੮.(ਯਾਦ ਰੱਖ!) ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ 
( ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਸਨ।੪। 
੧ ੧੯.(ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ) ਜ਼ਾਤਾਂ, 
ਪਿ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਆਦਿਕ) ਵਰਨ, 
ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ । 
0 ੨੦. ਇਹ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ (ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ) ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ। 
0 (ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਇਹ :) 

(6 ੨੧.ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ 
੍ ਇਹ : 
0 ੨੨. ਸਾਰਾ ਅਕਾਰ (ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰਾ) ਜੋ 

ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੈਸਾਰ ਆਖ਼ਰ 
ਹਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।੫। 
ਨ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਇਹ 

& 
1 ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾ ਹੋਇਆ 0 ਉ 
੧ 

ਨ ਨ ਰਾ 
੯੨੨੯੨੦੯੨੦੨੦੨੨੦੬੯੬੦੨੦੯੦੦੦੨੬੪੬੦੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੬੬੦੨੦੦ 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟੱਲ ਅਸਥਾਨ 

ਭੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਭਗਤੀ 
ਹੈ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਹਿਜ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 

(ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਐਸਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। 

ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। 

੨੪. 

੨੫. 

੨੬. 

ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ 
ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।੬। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਐਸੇ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ ? 

ਉ:੨੭. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਓਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭੈ, ਨਾ ਭਰਮ, ਨਾ ਸੋਗ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ 
ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਦੈਵੀ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ 
ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਇਕ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਸੱਜਣਾ ! ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਕੇਵਲ ਰੱਥੀ-ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ 

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 

ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਾ ਟਲਨ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ । 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਨ 

੨੮. 

੨੯. 

੨੦. 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ? 
ਉ:੩੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ-ਬੈਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। 
ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। 

੩੨. ਦੱਸੋ, ਉਹ (ਹੱਦ ਵਾਲਾ) ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 
ਬੇ-ਹੱਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ 
ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਚੱਲ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਉ:੩੩. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਅਚੱਲ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ : 

ਦਾ ਦਾ 

ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਐਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਨੰ 

0 
ਹੈ 

੨੪੨੭ 

੦੨੦੨੦੬੬੬੦੦੬੬ ੨੬੧੬੩੦੬ 

ਆ 

੧੨੦੦੦੨੦੨੦੩੪੨੦੦੯੬ ੨ 

੨੨ 
ਰਾ, ਜਾ ੧7 

੨੯ 

(੦ ਰਾ ਇਕ ਦੀ ਦੀ ਦੀ ੩ 
:੨੦੨੯੯੬੯੬6ਣ੦੨੦ਟ੯=6ਟ੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੬੧੦੦੬੯੦੯੦੦੨੦੦੦ 
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6 ੩੪. ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਥਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ _ ੨੯. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ॥ ਨ 

। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ, ਓਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਅਚੱਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ੩੦. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥ ਰੰ 
ਹੂ ਰਿ ਇਮ ੩੧. ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥ 
ਮਹ ਰਿ ਲੇ 9 ਹਿਤ ੩੨. ਤਿਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧਿ ॥ 
ਨ ਭਾਵਾਰਥ - ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਿ ਨ ਯ “ __ ੩੩. ਗੁਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥ ( 
ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੋਗ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ੬੦੬੬ 0 

੨ ਸੇ ੩੪. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥ ਰੰ 
ਐਚਲਾਏਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਨਿਸਚਲ ਥਾਉ' ਦਾ ਪਤਾ ਸਾ ਕਿ ਨ 

ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸਚਲ ਅਸਥਾਨ `ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੂਰਾ--ਸੂਰਮਾ, ਬਲੀ। ਪੂਰਾ-ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂ 
ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਮਾਲਕ । ਤਿਸਹਿ-ਉਸੇ ਨੂੰ। ਜਾਈ-ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
0 ਕੋਇ-ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ । ਦੁਬਿਧਾ-ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ 'ਤੇ ਮਨ 

ਇਤ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਣਾ, ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ, $ 
0੧ ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥ ਮਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਝੁਕਾਅ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮ 
੨. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥ ਹੈ। ਮਾਰਿ-ਮਾਰ ਕੇ। ਰਾਜ ਜੋਗੁ--ਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨੂ 
੩. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਮਿਲਾਪ, ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ। ਇਸਹਿ- ਨ 
। ੪. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ । ਸਮਾਹਿ-ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਝੈ-ਕਾਮਯਾਬ ।੍ 
ਮੈ ੫. ਐਸਾ ਕੋਇ ਜਿ ਦਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਜਤੀ-ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਨੂ 
॥ ਰ੍ ਤੂ --ਉੱਚੀ ਮੁਕਤੀ, 
6੬. ਇਸਹਿ ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ __ ਜਿ ਉਆ ਲੀ ਵਾ ਨ ਨ 
0 ਅਸ = । < ਰੱ ਕੱ ਸੀ ਕੀ ਨ) ਨ ੭. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥ ਿ ਤੇ ਉ ਰਿ । ਜਾਗਾ- $ 

ਨ ੮. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ॥ _ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
, 00 

੯. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੇ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ-ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। 8 
ਮਹ ੧੦. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੨॥ ਨਿਰਮਲ--ਪਵਿੱਤਰ। _ਜੁਗਤਾ--ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ, ਰਹਿਣੀ- (0 
ਮਹ ੧੧. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੈਤਾ॥ ਬਹਿਣੀ। ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ-ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਮੂ 
00 ੧੨. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ॥ ਵਾਲਾ। ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ-ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ । 0 
ਹੈ ੧੩. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥ ਜਾਪੁ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। 

0 ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੋਏ ਗਤੀ ਤਪ-ਪੰਜ ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ। ਜਮ ਤੇ-ਜਮਾਂ ਨੂ 
0 ੧੪. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ॥੩॥ 3 ਣਾ ਨ ਿ 
ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਰੰ ਤੋਂ। ਸਭੁ ਕਿਛੁ-ਹਰ ਕੰਮ। ਜਉਲਾ--ਵੱਖਰਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, । 
. ਮਾਇਆ ਗਨੀ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਏਮਾਨ। ਸਿਧਿ-ਸਿੱਧੀ, ਸਫਲਤਾ। ਗੁਰਿ- ਹੈ 
ਨ ੧੬. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਿਰਚਲੁ ਧਨੀ ॥ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਾ ਕੀ-ਜਿਸ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨ 
(੧ ੧੭. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗਾ ॥ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 0 
&) ੨ (੭ 0 ੧੮. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥ ਅਰਰ : (0 
। 1 

ਰੰ ੧੯. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ 
| ੨੦. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰ 
੍ ੨੧. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥ ਕਿਸ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੀ 
0; ੨੨. ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥੫॥ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਓਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨ 
0 ੨੩. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥ ਦ ਰਿ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। 
ਊ ਰਿ __ 9 0; ੨੪. ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥ ੫੬ 0 ਰਸ 
2. %੫ ਜਾਦ ੯15 

ਮਹ ੨੫. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਮਿਟੈ॥ ੩. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹ੍ਰ 
0 ੨੬. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥੬॥ ਲਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ( 
0 ੨੭. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ੪. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਮੂੰ 

$੩ ੨੩ ਦ਼ ( [ ੨੮. ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜੂਠਿ ਨ ਧੋਈ ॥ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। ਉ 
ਨਕ, (ਛੱ ਪੇ 1 ਦ << ੦੨੧੨੧੨੧੩੧੨੧੨0੨੨੯੨੧ਟ0੨%੨੨੦੨੬੦੬੪੬੦੦੦੨੬੬੯੬੯੨੬੦੨੬੬੦੬0੬ਟ੦੨੬੦੦੦੬੦੨੦੦੦੨੦੦੬੯੦੦੦੬੬੬੯੦੯੨੦੬੦੦੦੦੦੨੦੨੨੦੦ ੭ ( ) ) ) ) ) ) ) 

ਪਰ 
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੨੭੨੧੨੨੭੩ 

੨1੨ ੨= (<< 1੫੧੨੦ ੧੨= ੧੨੦੧੧ 

ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਡਰ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

. ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਕ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਸੁਰਖ਼ਰੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨ ` 

ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ; ਉਹ ਅਸਲ (ਧਨਵੰਤਾ) 
ਧਨਾਢ, _ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਮਜਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ)। 

ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਗਿਆਂ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ 

ਹੈ)। 
ਗੀ ਰਗ ਸਨ ਰਨ ਉਹ ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਪੰਜੇ- ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ 

ਕਰਦ ਸੈਂ ਸੀ ਚਰਨ 
੧੪.ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 

ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ॥. 

ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੈਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥ (ਭਖਮਨਨ, ਪੰਨਾ ੨੭੯) 

ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਸਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਹ ਹਰੀ 
ਰਤ ਕੀ ਰ 
ਏਹ ਮਮ ਇਦਾਂ ਉਰ ਲਾ ਚ ਓਹੀ ਅਸਲ 

ਟੇ, 
2੨੦੨੦੬੦੬੦੬੯੬੦੦੨੬੧ 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

੧੩. 

੧੫. 

੨੬੯੨੧੬੬੪੬ 

_ (੨੯੮) ਗਉੀਂ ਮਹਲਾ 4 ਅਸਟਪਦੀਆ-- ਪਦ 
੧੦੧੬੦੬੦੧੬੦੩੦੬੦ਟ੦੬੦੯੬੦੬੦੨੦੬ ਪਾਪ ਪਿ ੨੦੨੦੨੯੬੩੧ 

ਨ ਸਿ 
ਧਨਾਢ ਹੈ। 

੧੭.ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ : 

੧੮. ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ; 
ਆਤਮਕ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ।੪। 

੧੯. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਬਚ ਕਉਨ ਮਸੂਦ 
ਪਦ ̀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਜਾ ਇਆ ਪਦ ਅਲ 
ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ _ 

ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਯੋਗੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ 
ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੫। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜੋ ਲੋਕ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ (ਜਪ ਤਪ) 
ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ 
ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ 
ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ? 

, ਹੈਂ ਸੱਜਣੌ ! ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਕਿਤਨੀ ਭੀ ਕਰ ਲਵੇ, 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤੇ ਤਪ 

ਪਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ 
ਮਿਟਦੀ। 
ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 
ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। 
ਸੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 

ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।੬ 
ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ 

ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੨੮. ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਕ 

ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਭ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ । 

੨੯. ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ ਅਤੇ 
ਕਰੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੩੦. ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 'ਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਲਾਬੈਖਾਨ 'ਤਦਾਂ ਹੈ] 
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ਫਿਰ _ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ 
ਭੈੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ? 

:੩੧.ਐ ਵੀਰ ਸੁਣ ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
੩੨. ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੰਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
੩੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੍ 

੩੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ 
ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ 
ਹੱ।੮੫ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ' ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ 

ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਬਿ੍ਤੀ ਚੰਚਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ 
ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ 
ਦਾ ਅਰਾਧਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ । 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
੧. ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 
੩. ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕਾੜਾ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ਤ ਹੋਇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੧॥ 
੫. ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋਰੁ ॥ 
੬. ਕਾਜਿ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
2. ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥ 
੮. ਕਾਹੂ ਕਾਜਿ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥ 
੯. ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਸੁਣਹਿ ॥ 

ਤਿਸ ਕੈ ਸੈਗਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਧਰਹਿ ॥੨॥ 
੧੧. ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਣਿ ਨਾਮ॥ 
੧੨. ਕੋਟਿ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ ॥ 
੧੩. ਕੋਟਿ ਪੁੰਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
੧੪. ਕੋਟਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਧਿ ਜਾਣੀ ॥੩॥ 
੧੫. ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਚੇਤ ॥ 

੧੬. ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ 
੧੭. ਹਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੈਗਿ ॥ 
੧੮. ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰੋਗਿ ॥੪॥ 
੧੯. ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥ 

੧੦. 
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੨੦. ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ॥ 
੨੧. ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥ 
੨੨. ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ ਹੋਵਹਿ ਤੂੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥ 
੨੩. ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥ 
੨੪. ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥ 
੨੫. ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਰਿ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥ 
੨੬. ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਬਿਸੇਖਾ ॥੬॥ 
੨੭. ਜਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਰੂ ਬਾਤ ॥ 
੨੮. ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਅਨੇਕਹਿ ਭਾਤਿ ॥ 
੨੯. ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ 
੩੦. ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਿ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥ 
੩੧. ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੁੜਾ ॥ 

. ਨਾਂ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥ 

. ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥ 

. ਸੈ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਗਾ ॥੮॥੬॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਿਉ-ਸਾਥ, ਨਾਲ। ਜੁਰੈ-ਜੁੜੇ, ਜੁੜ 
ਜਾਵੇ, ਲਗ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ । ਸਭੁ ਕੋ-- 
ਹਰ ਮਨੁੱਖ। ਤ=ਤਾਂ, ਤਦੋਂ। ਨਿਹਚਲੁ--ਅਡੋਲ। ਕਾੜਾ- 

ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਝੋਰਾ। ਵਿਆਪੈ-ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 

ਨਿਸਤਾਰਾ-ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ। ਜੋਰੁ-ਜੋੜ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ। ਕਾਜਿ- 
ਕੌਮ ਵਿਚ। ਹੋਰ-ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਦਮ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ-ਧਨਾਢ। 

- ਕਾਹੂ ਕਾਜਿ-ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ। ਗਾਵਾਰ-ਮੂਰਖ। ਨੀਚ ਕੁਲੁ- 
ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲਾ, ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਸੁਣਹਿ-ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੈਗਿ-ਸੈਗਤ ਵਿਚ । ਮਜਨ--ਤੀਰਥ 

ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਿਧਿ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਾਣੀ--ਜਾਣਿਆ। 

ਹੇਤ--ਪਿਆਰ, ਮੋਹ। ਰਚੁ-ਜੁੜਿਆ ਰਹੁ। ਰੈਗਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ । 

ਜਾ ਕੈ ਕਾਮਿ-ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ। ਨ 
ਜੋਹਹਿ-ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਫੜਨ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ । 
ਗਮਰੁ-ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਡਿਤ। ਅਮਰੁ-ਸਦੀਵੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨ 

ਵਾਲਾ। ਡਾਨ-ਡੌਨ, ਸਜ਼ਾ, ਦੁੱਖ-ਕਲੇਸ਼। ਬਾਨ-ਬੰਨ, ਬੰਧਨ, 

ਐਬ। ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਰਿ-ਜਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ। ਚਾਕਰੀ-- 
ਸੇਵਾ। ਬਿਸੇਖਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਚੇਚੀ, ਮੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ । ਉਨ- 
ਘਾਟ, ਕਮੀ। ਨਿਹਾਲ-ਸ਼ੁਸ਼, ਪ੍ਰਸੈਨ, ਸੌਖਾ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ, 

ਨਿਗਾਹ। ਘਾਲ-ਸੇਵਾ । ਚਤੁਰ-ਚਾਲਾਕ, ਸਿਆਣਾ। ਮੁੜਾ- 

ਮੂਰਖ। ਕੋ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਹੀਣੁ-ਕਮਜ਼ੋਰ। ਸੂਰਾ-ਸੂਰਮਾ। 
ਜਿਤੁ-ਜਿਸ। ਤਿਤ ਹੀ--ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ। 

ਅਰਥ . 
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੧੦. (ਪਿਆਰ-ਸਹਿਤ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ) 
ਤੇਰਾ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।੨। 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋਂ ਤੀਰਥ 
ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? 
ਉ:੧੧. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਸੁਣ , ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਕ 

ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

#ਨਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੩੦੦) ਗਾਉਂੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦਆ-ਪੰਨਾ ੨੩੬ 
੧੨੦੨੧੨੨੦੨੯੨੦੦੨੬੯੦੦੨੦੧੨੦੬੦੬(੬੦੦੦੬੦੬੬੦੬੪੨੦੦੫੬੬੬੯੬੦੯੬੬੪੦੦੦੨੬੯੪੨੦੦੨੦੦੦੬੨੦੦੦੬੨੨ 

ਭੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ੧੨. ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਿਚ, ਦਸ ਜਾਂ 
ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ 
ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣ ? ੧੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ (ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਕਰਕੇ _ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਇਸੇ ਬਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 
ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਲੈ। 
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਧੀ ਕਿਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ? 
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਉ:੧੪. ਐ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਿਧੀ 
ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ--ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ 
ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਸਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ) ਤਾਂ ਫਿਰ (ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ 

੨.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਸੇ) ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੩। 
._ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਗੁਰ ਵਲ ਤੁਰਨ ਹੀ 
੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂ ? 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਝੋਰਾ, ਉ:੧੫.ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਬਸ, ਇਕੋ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 
ਗ਼ਮ, ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ 

੪. ਜਦ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। __ 
ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੬. ਬਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੇ 

੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ! ੧੭.ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ 

੬. (ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
(ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ) ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।੧ ੧ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੁੰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੇਮ-ਰੌਗ 

2. ਹੈ ਭੋਲਿਆ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਪਰਵਿਰਤ ਰਹੁ (ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਰਹ)।੪। ਵ ੍ 
੮.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ! ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ _,,. ਰੇ ਕਤ ਹੀ “ ਵਹੈ ਸੈ ਬੂ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਸਵੀ ਸੀ ਮਿਰ ਰੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ! ਕੀ ਚਾਰਾ ਕਰਾਂ ? 
ਰਿ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦ ਉ:੧੯.ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕੰਮ 

ਉ: ੯. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾ ਇਸ 
ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਨ ੨੦. ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਰੁਪ ਕੌਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕਿਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ (ਦਾਸ) ਨੂੰ, ਪਰ ਐ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਕੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

9 (ਦਰਿ `ਤੇ ਕੋਟੀ ਦਰਜੀ ਹਾ ਦਰਸ ਹਕ ੨੧.ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਰ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚ ਥਾਂ ਹੀ (ਗਮਰੁ") ਤੇਜ ਪ੍ਤਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਲ ਦਾ' ਹੈ (ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕਾਂ ਨਾ ਕਰੀ)। ੨੨.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।੫। 

੨੩.ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ 
ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। 

੨੪. ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਐਬ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ : 

ਵੀ 
ਦਾ ਪਾ 

੧੦੦੨੦੬੦੬੦੨੯੦6੦੦੦੦੦੨੦੨: 
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੧.ਪ੍ਰਭੂ ਦ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ̀ ਫਿਫਦੇ ਵਿਚ ਲੇਟ ਆ

 
੧੪. ਅਲ 6੨੦੨੬ 

। 
੧੧.ਪੁ 

ਤ਼ 
ਵਾਂ-ਡੋਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 

ਵਿਸ਼ੇ- 

੧੨੬੦੩ 

ਆ 

ਹੀ 

ਮਾਹ ਅਤ 

ਲਕ 

[੫ 

(੩੨੯੭੩ ੩੨ 

| 

ਰੀ 

71 

ਘ ਸਾਕੜ 
ਹੈਦੇ ਹਨ 

੨੨੦੩੦ ਪਾ 

॥ ੬
 
ਰਾ 

ਆ
 

ਇਉ 

ਨ 
ਵਿਚ 

#੨6੨੪੨੪੨੧੨੬ 

0 

੨੨੬੬੦ 
੨੨੪੨੦੦੩੬੧ 

੧੨੬੧ 
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0 ੧੫. ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ॥ _ ੧੦. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੈ' ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨ 
ਨ ੧੬. ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥੭॥ ਰੂਪ ਹੀ ਲਾ ੬ ਮੰ 

'%; ਗੁਣ ਲੈ ਬਚਨ ਨੌਰਾ ਕਰ ॥ 5 । 
0; ੧੮. ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥੮॥੮॥ ਰਿ ੍ 

ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਚਨਿ-ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰੇ। ___ ੧੨. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ- ਮੰ 
ਹੀ ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਪਰਮ ਗਤਿ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ । ਪੈਰ-ਲਾਜ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੫। ਹੀ 

0 ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਉ-ਟਿਕਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਦੈਵੀ ___੧੩.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂ 
0 ਟਿਕਾਣਾ। ਰਸਨਿ-ਜੀਭ ਨਾਲ। ਵਖਾਣੀ-ਮੈ' ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਠੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹ 

|; ਅੰਮਿ੍ਤ ਬਾਣੀ-ਅੰਮਿਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ। ਆਪੁ-ਆਪਾ- ੧੪. (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਂ ਨਿੱਧਾਂ ਰੂਪ 
(0 ਭਾਵ, ਹਉਮੈ । ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ-ਹਠ ਜੋਗ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ।੬। 0 

ਪਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ___ ੧੫. ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਸ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ । 
0 ਮਿਲਾਪ। ਲੋਗੁ-ਲੋਕ, ਜਗਤ। ਸਿਧੀ-ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਆਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। 
ਗਮ <੨%੫ ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਕੀਨੀ-ਕੀਤੀ, ਬਣਾਈ, ੧੬.ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।%॥ _ ਨੂੰ 
0 ਧਾਰੀ। ਕਟੀਐ--ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੁ-ਕਿਸਮਤ, ਭਾਗ । ੧੭. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਮੂ 

ਜੀ ਭੇਟਿਆ-ਮਿਲ ਪਿਆ। ਪਿਆ ਹੈ। ਰੰ 

8 ਅਰਥ ੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੂ 
(4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ।੮।੮ ੍ ਰੰ 

0 ਉ: ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ( 

0 ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
0 ਹਨ : ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੂ 

। ੧. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ _ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। । 
। ਟੁਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ (ਮੁਕਤੀ) ਹਾਸਲ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ । 

। ਆ ਨ ਸਿ ੧. ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ॥ 
ਮਰ ੬ ਰੇਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ( 
| ਨੇ ਮੋਗੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।੧ ਤੱ ਗੁਰ ਗਰ ਸਿ ਧੀ 
। ਰਾ ੫ ੨ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ॥ 0 
| ੩. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈ' ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ॥੧॥ 0 

(ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਨ, ਵਿਚ 

££ ੪. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ੫. ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਿਤ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥ ਮਹ 
ਮੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਚਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। __੬- ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥੨॥ 6 
6 ੫. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ- __੭. ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਭੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ॥ . 11 
ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਉਚਾਰਨ __ ੮. ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥੩॥ ਮਹ 
। ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ੯. ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗਿ੍ਿਹਿ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ ( 
0 __ ੬. ਇਹ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ੧੦. ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥੪॥ ਨ 

ਹੂ ਤਿੰਨ ਵਾਗ ਮਿਲੀ ਤਤ ਹਕ ੧੧. ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗਿ੍ਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ ( 

ਉ ਦਰ (ਰਿ ਰਸ ੧੩. ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥ ਿ 
0 ੮. ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੀ, ਰਾ ਨ 

ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ ।੩। ੧੪. ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਲਿ ਲੀਉ ॥੬॥ ੍ 

0 ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧੫ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਪਿਆਰੁ ॥ 0 
( ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਮਿਣ ਗਈ ਹੈ। ੧੬. ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ ਨ 
4੨24੨0222੨੬੬੦੨੦੨੨੯੬੦੨੦੨੪੨੪੦੨੦੬੯੬੦੦੪੬੯੬੪੨੪੨੬੪੨੬੦੯੦੦੬੯੨੬੯੨੧੬੦੦੦੨੬੯੬੧੬੦੧੨੯੨੦੧੬੦ ੧੨੯੬੨੯੬੬੬੦੨% 



ਕੀ ਮਰਲਾ ਖ ਐਸਟਪਦਆ-ਹਨ 6 
ਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗਰ 

੨੧੦੫੦੧੦੧੬੦੦੧੮੦੦੦੬੦੦੬੯੬੦੦੦੦੯੦੨੦੨੦੦੦੬੨੯੨੯੨੦੯੨੯੬ ੨ ਲਿੱਖ ਜੋ ਜੀ 

੬6੬40 ੨੩ ੬੬ ਮੁਖਿ ਨੀ ਰੇ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਨੂ 

੨੨੦੬੨੦੦੨੦੩੦੦੨੬੩ 
੧੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ 

ਪਤੀ ਚੱਕੀ 8 

ਮਹ ਦਾ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥ 
ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਤਾ-ਪੁ 0) 

ਨੂ ੧2: ਕਿਲ ਗਲੋਸ ਬਚ ॥੮॥੯॥ ਸਤ (ਹੀ 

00 
੨੧ ਸਮਰਾਥਾ 

। 
੩ £ 

੍ 
ਮਰਾ ਗੁਰੁ 

ਪੀਸਦਾ ਰਹਾਂ ਨ ੨ ੩ 5 

ਹੈ ੧੮. ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਨ 

| ਰੇਣੁ-ਧੁੜੀ, 
ਜਿਸ ਦੀ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰ ਵੈਰੀ, 0 

( ਅਰਥਾ : ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, ਸਰਮਾਇਆ। ਰੇਣੂ--ਯੂ ੧੨. ਕਿਰਪਾ 
ਹਉ 

0 ਘਦਾ 7ਨ। ਮਲ-ਹੈਲ। ਹਰਉ--ਮੈਂ ਦੂਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।੫। 
( 

੧ _ਚਰਨ-ਧੁੜਿ। ਰਿ ਕਉ `ਰਾਂ। ਢੋਵਉ-ੈ' ਢੋਂਦਾ ੧੩.ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨ 

6 ੜੇ” 
--ਮੈਂ ਝੱਲਦਾ 

₹। 
ਉ- 1 ਦਾ ਤ਼ 

0 

0 ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਝੂਲਾਵਉ 
 ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੨ ਜੱਜ 

( ਹਾਂ। ਮਹਾ ਅਗਨਿ--ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਹੀਂ ਹੋ ਜਿ ੨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੂ 

ਹਰ ਜਦ ਕਲੀ ਕਹਨ) .ਸਿਗ ਦੀ ਦੱਤ ਹੀ. ਸਨ ਲਨਪਣਾ 1, (ਹੀ 

(ਹੀ ਰੂਪੀ। ਅਕਲ 
ਦੀ ਗਤੀ, ਕਲਪਣਾ ਰਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਹਸ 

( ਅਉ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਹਾਂ। ੧੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ( 

! `ਵਾਹਿਗੁਰ ਦੀ _ਗਤੀ। ਛ` ਦੇ ਰੱ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬਲ ਨ; 

6 ਛੱ । ਦਾਸਰਾ-ਦਾਸ ਦਾ ਨਿੰਮਰੀ ਭਾਵ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀ ਰੇ ਗੁਰੁ ਨੇ ਨ 

(_ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਭਾਵ ', ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਭੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ 6 

| ਜਿਹਾ ਦਾਸ। ਜੀਉ--ਜੀਵ, 
ਨਹੀਂ, ਸ 

ਨ 

ਨੋ ਛੋਟਾ 
ਨੰ '। ਕਲਿ-ਕਲਪਣਾ, 

ਪੈ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। 
0 

ਲੀ 
੍ ਕਰੀ--ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰ 

ਆਪੁ 
=. ਸਤਿਗਰ ਨੇ ਸਦਾ- 0 

0 ਜੀ ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕੜਤਾ ਵਾਲਾ। 
ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਉਸ ਨਗ ਤੇ ਤੀ 

0 ਕਲ੍ਹਾ, ਝਗੀੜ । ਸਮਰਾਥਾ-- 

੧੬. ੨ ਟੇਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।% 
। 

2 

ਕੇ ਉਰ ਹੈ 

ਅਰਥ : ਹੋ ਤਰਵ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਲ ਮਰੇ ਅਦਰੇ' 
ਸੀ 2 ! ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਕ ਬੀ 2 ਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖ ਮਿਟ ਨੂ 

(6 ਪ੍ਰ: ਹੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਸਾ 
ਰਾ 

ਝਗੜੇ, ਕਲੇਸ਼, ਡਰ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਾਰ = 

( ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ; ੨ ਫ਼ 
ਲਾ ੫ 

ਰਾ 
ਹਨ | 

< 
=, ੨ 

8..." (ੱਜਣੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੀ ੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਨ 

ਮੰ _ਉਂ: ੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ਸੰ ਰੱ 
੧੮. ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨ 

1 
ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । 

“ ਨਾਲ ਆਇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੂਰ 

ਰੰ ਸਵਾਸ ਚਿਤਵਦਾ ਗੱ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਹੀ 

ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 
੧ 

ਰ੍ 

ਨ ੨.ਹ ਭਰਾਵ । ਗੁਰੂ ਰਾ ਰੁ 
ਹੈ।੮੯ 

੨੩ ਮੂ 

ਉਹ ਰੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰ ਪੂੰਜੀ (ਦੌਲਤ) ਹੈ।੧ਰਰਾਉ __ - ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 
| ੨.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਸ ਮਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹਿਰਦੇ... ਉਪਰਬਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਗਜ਼ 
ਕਿ _ਵੇ.ਹੋ ਨਬਾਲਗ ਆਸਾਂ 4. ਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਂ ਨ 

(8 ਕੱਚ ਵਸਦੀ /ਧੀ ਹੈ; ਪਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੈ 

ਦਾ 

= 

੍ ਆ ਮਰ 
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫॥ ਹਉ 

0 

੬. 

੍। ੪. (ਅਤ) ਮਹ ਹਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਆਪਣੇ 
ਕਿਆ ਦਾ ਦੇਹ ॥ ( 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
੧. ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਤੇ । 

ਹਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋ-ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਵਾਂ।% ਦੀ __ ੨. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਗੁ ਅਸਨੇਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੰ 

0! 
ਵਲ ਵਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ੍ 

00 

੍ ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸਧਰ ਹਰ ਵਕਤ ਲਨ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ ॥ ( 

0 ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੜੀ ਵਿਚ ਨਿਤਾ [ ੨. ਨਾਮ 

0 

ਦੇ ਜਿਗਰ ਨ ੪. ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥੧॥ । 
! 

੪ 
>'  ਤ= 

ਹ 

| ਸਕੇਲ ਕਰਦੀ ਪਿ. ਮੈਲ ਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰੁ॥ 0 

0 
ਕੇ _ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗਤਾ ਰੂਪ ੫. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ =<= 

0 

(6 ਏ- ਜਿਸ 3 ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਦੁਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ।੨ ੬. ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥ । 
ਰਾ ' ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ .. ਨਮ ਜਿਸਾਰਿ ਜੜੇ ਫਲ ਗਾ ਰੀ 

ਉਇ ੭.ਰੇ (ਕਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ __ ੭. 
ਮਹਿ ਰੋਗ ॥੩॥ । 

(ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾ ੮. ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਹਿ | 
ਹਮ ਕਾ ਬਾ ਹਿਹ ਅਗਨਿ)ਮਾਇਆ ਰੂਪ __ ੯. ਨਾਮੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ । 

੧ 
੨ 

ਤੇ ਜੈ# 

੨ 
ਨ 

=- 

ਦਿ 0 ਲੁਆ ਹੈ।੩। ੧੦. ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਪਾਜ ॥੪॥ 
ਰੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ' ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ 4 ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥ । 

0 ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 0 ਸਦਾ ਨ ਕਰਤੋ ਨਰਕਿ ਜਾਵੈ ॥੫॥ ਨ 

। 
ਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ੧੨. ਕੋਟਿ ਕਰਮ 

॥ 0 

ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ; 

ਜਿਨਿ ਮਨਿ ਨ ਆਰਾਧਾ ਨ 

0 ਹੀ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹਾਂ। 
੧੩. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ 

ਹ 

( 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਣਾ ਰਹਿਤ < ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ॥੬॥ ੍ਿੱ 

( ੧੦. ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਉਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ੧੪. ਚਰ 

ਬਿਸਥਾਰਾ॥ 
0 

0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ 
4
 

6੨੨੩੦੨੦੨੬ 

(1 ਭੀ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ।੪। ੨੦੨੦੪੨੨੪੩੦੪੬੦੦੬੦੨੬੦੨੦੦੫੬੦੫੦੦੨੪੦੨੦੦੬੯੬੦੨੬੦੨੬੦੯੬੦੧੬੦੯੨੨੦੨੩੬ 

9 ੨੦੨੯੨੦੨੯੨੦੨੯੬੯੮੯੬6੯ਟਟ੯੬੦੦੬੦੬੦੨੦੪੪੨੦੬੨੧੬੩ ਉਇ 
<੨੧੨੧੨੧੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੨੦੨੨੬ 



ਰੇ 
ਰਾ ਟੀ 

: 

੨੦੨੨੦੦੬੦ 
੨੨% 
<< 

੧ 

੨੯੨੦੧੬ 
੬੮ 

&) 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ ( 
੨6੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੬੦੨ਟ੦ਣ੯ਟ੦6ਣ੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੯੬੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੬੧੨੦=੦ 

ਨਲ 

੧੬. ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥ 
੧੭. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥ 

੧੮. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ॥੮॥੧੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ . ਅਸਨੇਹੁ--ਮੋਹ, ਪਿਆਰ । ਪਹਿਰੈ--ਪਹਿਨਦਾ 

ਹੈ। ਜੂਠਨ ਮਹਿ-ਜੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ “ਚ । 
ਕੂਕਰੁ-ਕੁੱਤਾ। ਜੇਤਾ-ਜਿਤਨਾ _ਭੀ। _ਮਿਰਤਕ-ਮੁਰਦਾ। 

ਮਿਥਿਆ-ਝੂਠਾ, ਵਿਅਰਥ। _ਬਿਸਾਰਿ-ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਅਨ 
ਹਕਾਜ-ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕੰਮ। ਪਾਜ-ਵਿਖਾਵਾ, ਮੁਲੰਮਾ। ਅਡੰਬਰ- 
&% ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਬਣਾਉ, ਤਨਾਉ। ਬਿਸਥਾਰਾ--ਖਿਲਾਰਾ, 
ਇੰ ਪਸਾਰਾ, ਫੈਲਾਉ । 

ਅਰਥਾ : 
ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ 

ਨ ਕੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? 
(0 ਓ' ੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਆਪਣਾ 
8 ਨਾਮ ਦੇ। 
(6 ਪ੍ਰ: ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ 
1 ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ? 
੧ 

% ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵਾਲੇ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਧ੍ਿਕਾਰ-ਯੋਗ ਹਨ, ਫਿਟਕਾਰ-ਯੋਗ 

। ਹਨ ।੧।ਰਹਾਉ। 
੧੧੧ ਉਦਮ ਇਕ, ਛ ਅਖ ਉਤ 

ਪਰ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ 

ਹਉ _ ਹੈ। 
8 ੪. ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠੀਆਂ ਰੀਦੀਆਂ 
(( ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ 
ਮਹ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
੧ ੬. ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ 
੧1 ੩੫ 

ਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ।੨। 
(੭. ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਕ 
0 ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। 
10 ੮. ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
੧ 7... 25... ਤਤ ਦੇ = - 

੍ ਹੁੰਦੇ। (ਪਰ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ 
। ਹੀ ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ।੩। 
(ਿ ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕੈਮ- 

ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 
6 ੧੦. ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 
| ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਾਜ ਹੋ _ਦਿੱਸਣਗੇ।੪। 
(__ ੧੧. ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ 
0 ਨ 
।੍ ਕਰਦਾ। 
ਜੂ ੧੨. ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਨ ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਖ਼ਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ।੫। 
ਨ, ਲਾ 
੨ ਨ 

੮੮੯੬੦੩੦੬੯੬੧੨੯੦੯੨੬੬੦੨੬੦੬੦੨੬੦੨੬੦੨੦੬੦੨੬੦੨੦ 
ਨਕ ਨ , 

ਆ ਕਿ 
<< ੧੨੨, 

੧੪.ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੱਧਾ 

੧੫. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਨ 

ਪ੍ਰ: 

ਨਹੀਂ ਅਰਾਧਿਆ । 

ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਉਪਰ ਫੜਿਆ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।੬। 

ਤਾ, 

ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉ, ਤਨਾਉ, ਵਿਖਾਵੇ, ਹੋਰ ਨੂੰ 
ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਖਲੇਰਦਾ ਹੈ। । 

੧੬.ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਜ਼ੀਰ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਪਸਾਰੇ) ਝੂਠੇ ਨੂ 
ਹਨ।% । 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਮ ਨ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ? __ ਨੂੰ 

੧੭.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਨ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ( 

੧੮.ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਨ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੮।੧੦ ਰੰ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ । 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ੍ 

ਦੱ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੰ 
੧. ਆਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ ॥ ਨ 
੨. ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥੧॥ 
੩. ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਚਾਲੈ ॥ ਮਹ 
੪. ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _$ 
੫. ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹੀ 
੬. ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ( 
੭. ਸੈਦਰੁ ਸੁਘੜ ਚਤੁਰੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ॥ ਮੂ 

੮. ਭਾਈ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤਾ ॥੩॥ ਮਰ 
੯. ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ ਰੰ 

੧੦. ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥ ( 
੧੧. ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਲਿ ॥ ਹਉ 
੧੨. ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੫॥ ਨ 
੧੩. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥ ਮੂ 
੧੪. ਚਰਣ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥੬॥ ॥ 
੧੫. ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਨਵਤਨੁ ਨਿਤ ਬਾਲਾ ॥ ॥ 
੧੬. ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੈਗਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥ " 
੧੭. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ ॥ (। 

੧੮. ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ ॥੮॥੧੧॥ ਹੀ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਆਦਿ-ਅਰੰਭ ਵਿਚ। ਮਧਿ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨ 
੨੦੬੦੬੦੬੬੦੬੯ਟ੯ਟ੪੬6੬੦੬6ਟ੯੬੦੦੦੦੦=੯ਟ੦ਣ੦ਟ੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੨੦੦੦੦੦੦੬੮ 



ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੩੦੬) 
੨੨੧੬੦੬੨੦੨੯੬੯੦੦੦੬੯੦੯੦੦੨੯੬੯ਟ੪ਟ੯੬੦੬੬੬੦੬੦੦੬੬੬੦੬੬ 

੨6 ਵਿਚਕਾਰ। ਅੰਤਿ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ। ਨਿਬਾਹੈ-ਸਾਥ 
ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਖਾ=ਪੇਖਾਂ, ਸੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਘੜੁ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
&! ਘੜਿਆ ਜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਵ ਗੁਣ ਸਹਿਤ, ਦਾਨਾ, 
ਪ੍ਰਬੀਨ। ਸਿਲਕ-ਫਾਹੀ। ਨਿਹਾਲਿ-ਵੇਖ ਕੇ। ਨਵਤਨੁ-ਨਵਾਂ। 

ਬਾਲਾ-ਜੁਆਨ। ਹਰਿ ਪਦੁ-ਹਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ 

ਦਾ ਦਰਜਾ। ਸਰਬਸੁ--ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ । 

ਿ ਅਰਥ : 

੧ 

੨੦੨੬ 

(0 ਪ੍ਰ: __ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
॥( 4 ਰਿ? ੪ 
1 ਸੱਜਣ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, 
( ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ 
( ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ? 
0 ਉ: ੧.ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਐਸਾ ਸੱਜਣ 
ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿਚ, ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਸਾਥ 
ਹੀ ਨਿਬਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। 
ੀ ___ ੨. ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
( ਹੈ।੧। 

੍ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤ 
0 ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ? 
6 ਉ: ੩. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਤੱਕ 
| ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ 
ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। 
ਨ ੪. ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, (ਜੋ) ਸਾਰੇ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ 
ਰੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਨ ੫. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 
( ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ 
ਰੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੬. ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੀ (ਉਸ ਨੂੰ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰੇ 
ਰੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
॥ ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

॥ ਸੁਚੱਜਾ, ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 
੧ __ ੮. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 
0 ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉਹੋ ਹੈ।੩। 
( 

ਇੰ ੯. ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 
( ੧੦. ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 
0 ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸਣਹਾਰ ਬਣਾ 

ਲਿਆ ਹੈ।੪॥ 
0 _੧੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਕੱਟ 
8 ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

੧੨.ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਨੈ _੧੩.ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ 

੨੫੨੦੩ “੨੨ ੩੫੫੫੨ ੫== ੨੫੩ 
੧੭੨੧੬੧੨6ਣ/ਣ6ਣ6ਣ(ਣਣ6ਣ6ਣਨਣਨ6ਲ0੦੨੦੦੦੦੦ਣ੦ਣ6੦੬੦੬੦੦੧੬੦) 

੍ 
2 

ਗਾ ਅਲ ਲਾ ਕਲਾ 

੧੪.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਨੰ 

ਤੇ (ਭੋਗ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ।੬। 4 

੧੫. ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨ (6 

ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਭੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂ; 
ਜੁਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਭੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੧੬. ਉਹ ਹਰੀ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਨ 

ਸੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।% ਨੂੰ 
੧੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੰ 

ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਦ ਪਛਾਣ ਹੂ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ : 

੧੮.ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਨਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨੂ 

ਕੀਮਤੀ ਹੈ।੮੧% 
00 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ 1 
00 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨ 
੧. ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੈਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ॥ (ਸਿ 
੨. ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਿਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥ । 
੩. ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਰਿ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 6 
੪. ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤੁ ਭੈਹਾਰੀਆ ॥ ਮਹ 
੫. ਮੈ ਤਕੀ ਓਟ ਸੈਤਾਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥ ਮਹ 
੬. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ॥ 
੭. ਗੁਰ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਰੀਆ ॥੩॥ ਨ 
੮. ਮੈ ਕੀਏ ਮਿਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਇਕਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥ 0 
੯. ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੀਆ ॥੪॥ $ 

੧੦. ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਖਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ॥ 
੧੧. ਮੈ ਆਹੀ ਓੜਿ ਤੁਹਾਰਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੫॥ 2 
੧੨. ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਓ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰਿ ਮੋਹ ਕੂਪਾਰੀਆ ॥ 
੧੩. ਮੈ ਜੀਤਿਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥੬॥ 
੧੪. ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ਅਕਥੁ ਕਥਾਰੀਆ॥ _ ਨੂ 
੧੫. ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ਬਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ ॥੭॥ ਰਸ 

੧੬. ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰੀਆ॥ _ ਨੂੰ; 
੧੭. ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥ ਮੰ 

ਪਦਾ ਅਰਥ - ਖੋਜਤ-ਢੂੰਡਦੇ, ਲੱਭਦੇ । ਅਸੰਖ-ਅਨਗਿਣਤ ਨੂੰ 
ਲੋਕ । ਪਾਰੀਆ--ਪਾਇਆ, ਲੱਭਾ। ਵਾਰੀਆ--ਕੁਰਬਾਨ। ਪੰਥੁ- ਨੂੰ 
ਰਸਤਾ। ਡਰਾਉ-ਡਰਾਉਣਾ। ਭੈਹਾਰੀਆ-ਭੈ ਭੀਤ, ਭਿਆਨਕ, $ 
ਡਰਾਉਣਾ। ਸੈਤਾਹ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀਆ-ਬਚਾਅ ਨੂੰ 
ਲਵੋ, ਉਬਾਰ ਲਓ। ਅਨੂਪ-ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੰ 
ਸੁੰਦਰ। ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ--ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ( 

੪ ਸਿਘ, 1 ਘ 2੩. ਆ ੪ 

0 ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਿਵਿ-ਨਿਉਂ ਕੇ। ਲਾਗਉ--ਲਾਗਉ', ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਹੁ ੧ 0 ਹੁਣ ਸਾਰ ਰਗ ਹਨ । ਤੁ ਕ। ਦੁ ਰੂ,ਸੰ | 00 
੯ ਾ .. (ਕੰ 0 |) ੫4444 ਰਾ ਨ ਲਤ ਰਾ ਕੀ ਸਤ ੮੨੦੨੯੨੦੦੦੬੦੬6੨੦੦੧੨੯੬੯੬੯੬੯੬6੬੯੬੦=੯੦੯੨੦੦੦੨੯੬੦੦=੯੨੦੨੦੨੦੨੨੦੦੨੬੧੬੯੬੨੯੬੯੬੬੪੬੯੬੯੨੨੦੦੨੨੦੦੨੦੨੨੨੪੨੨੨੨੩% 
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ਦਿਖਾਰੀਆ-ਦਿਖਾ ਦੇ। ਪੂਰ-ਭਰੇ ਹੋਏ। ਭੰਡਾਰੀਆ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 
ਵਾਲਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ। ਆਹੀ--ਚਾਹੀ। 

ਓੜਿ-ਓਟ, ਆਸਰਾ। ਤੁਹਾਰਿ-ਤੁਹਾਰੀ, ਤੇਰੀ। ਭੁਜਾ-ਬਾਂਹ। 
ਪਸਾਰਿ-ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਕੂਪਾਰੀਆ=ਖੂਹ। ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ। ਸਰਬ 

ਨਿਧਾਨੁ-ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ-ਬਾਂਹ 

ਲੁਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਹ ਹੁਲਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੋਲੁ-ਜਿਸ ਦਾ _ 
ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਪਾਰੀਆ-ਬੇਅੰਤ, ਪਾਰ-ਰਹਿਤ, 

ਅਮੁੱਕ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ । ਤਰੀਐ--ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਉਂ- 
ਕਹਉਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਕਾਰੀਆ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ। 

ਅਰਥ . 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖੋਜਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਖੋਜੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ? 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋ! ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਗਿਣਤ ਲੋਕ 

ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ 

ਪਾ ਸਕਿਆ। 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨੌਕਾਂ ਲੋਕ 

ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਮੰਨੇ 
ਜਾਣਗੇ ? 

. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ 

ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਮਾੜ੍ਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ-ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ 
ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰਨ 
ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ।੧। 

. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, 

ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਰੱਬੀ-ਰਾਹ `ਤੇ ਟੁਰਨੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕ 
ਡਰਦੇ ਕਿਉ' ਹਨ ? 

. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਰ- 

ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ ! ਜਗਤ ਜੀਵਨ 
`ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈੱ` ਭੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਮਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਖਮ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 
ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕਰਾਂਗਾ। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ `ਤੇ 

ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ ? 

. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਭੈ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੈਤ ਜਨੋ ! ਇਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ' ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਓ, ਭਾਵ 
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ।੨। 
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ਪ੍ਰ: 

ਹਾ 

੬. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤੋ ! ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, 
ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ : 

. ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈ' ਨਿਉਂ-ਨਿਉਂ ਕੇ (ਹੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ! 
(ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ।੩। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੀਘਰ 
ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ? 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਜਾਹ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈ' ਮੁੜ ਫਿਰ 
ਇਉਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ_ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ : 

- ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ 
ਹੈ; ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ 
ਹੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਓਹੋ ਹੀ 

ਹਰੀ ਹੈ; ਜੋ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ 
ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 
ਕਿਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੱਕੇ; 
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 
ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।੪। 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਵਾਰੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ 
ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੧੧.(ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਮੈਂ ਭੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੀ।੫। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

_ ਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ? 
ਉ:੧੨.(ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ !) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਹ 

ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ) ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 
ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। _ 

੧੩.(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ) [ਅਪਾਰ] 
ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ=ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, (ਹੁਣ 
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਮੁੜ ਮੈਂ (ਮੋਹ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗਾ)।੬। 

੧੦. 
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(ਕਲ  > 

9. | 

ਮੂ ਉ:੧੪.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ੧੩. ਕਾਮ ਕਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਜੋ ॥ ੍ 

੍ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ੧੪. ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੁ ਤੇ ਰਹਿਓ ॥੬॥ 
[0 ਹੰ। [9੧ ੍ ( ੧੫. ਦੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮਿਟਿਓ ॥ ਨ 
$ __੧੫.ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ੱ ਰੇ ( ਮਰ ਉ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ੬. ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦ੍ਿੜਾਇਓ ਦੀਪ ਬਲਿਓ ॥੭॥ _ 
([ .. ਟੌਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਡਾਢੇ _ਉਮਾਹ ਵਿਚ  ,੭ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਰਿਓ ੍ ਮਹ ` ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨ ੁ ਮਹ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ _੧੯- ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗਤੁ ਤਰਿਓ ॥੮॥੧॥੧੩॥ % 
ਹਲ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੌਜ-ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਪਦ ਅਰਥ : ਨਾਰਾਇਣ-ਸਾਰੇ ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ $ 
ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੭। ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਰੈਗੋ-ਰੈਗਹੁ, ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹੋ । ਮਰ 

(0 ੧੬.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਹੁਣ _ ਮੰਗੋ-ਚਾਹੋ। ਕਰਮ-ਸ਼ਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਭਜੋ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ 
0 ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਰ _ਕਰੋ। ਪਾਵਹਿ-ਤੂੰ ਪਾਏਂਗਾ। ਨਉ ਨਿਧਿ-ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਅਲੋਵਉ-ਮੈ' ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਲਹਿਓ--ਲਖਿਆ ਹੈ। ਨੂ 
ਮਹ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ _ਤਜੋ-ਤਿਆਗੋ। ਦੁਹੁ ਤੇ-ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ। ਰਹਿਓ-ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
ਮਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ? ਘਰ ਤੇ--ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਤੋਂ । ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ-ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ 
0! ਉ:੧੭.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ __ਦੀਪ-ਦੀਵਾ । ( 
(1 ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਥ : (ਹੀ 
0 ਉਆ ਉਤ ਘਾ 2੩ ਨ ੨1 

0 ਨੈਂਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੈ' ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ _ ਪੂ. ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੰ 
ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਚੀ ਕੀ ਚੋਪੰਦਜ਼ ਤਦ 7 0 
(8 ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲੱਥੀ ਦਲ ਜਨ । 

( ਤੋਂ ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।੮।੧।੧੨। ਨਮ ਤੀ ਨੀ 6 
(0 ਰ੍ _ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨ 
[ __ ਤਵਾਰਥਾ“ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਗਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ _ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਨੂੰ 
0 ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਰੰਗ ਲਵੋ। ਮਰ 
ਰਿ ਚੋ ਗਮ ਲੀ ਇਮ ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ। ਰੌਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਰਸ 
ਨ 0 ਇਉ ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਰੈਗਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ-ਰਸਨਾ ਨੂੰ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-ਉਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਤੋਂ ਨੂੰ 
ਆ ਇਕੋ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗੋ।ਅਰਹਾਉ। __ ਹੂ 
0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ੩. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰ 
0 ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (8 ੍ ਓੱਸ ਚੰਮ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਦ ਭਰ ਦਾ ਨਾਮ $ 
( ਨ ਆ ਗਿਰ 

0?” ਨਾਰਾਇਣ ਚੀ ਜੱਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ? ਨ 
| _% ਜਪਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਏਕ ਮੰਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਰਗਾਹੋਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨ 

੫ ਵਾ ੨ ਵੇ ਦਿ ਮਤ ੧1 

(੩. ਤਜਿ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ ॥ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮੂ 
& ੪ ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ ਧੁਰਿ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ॥੧॥ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂ 
6੫. ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੈਗਿ ਨ ਗਇਓ ॥ ਜਪਦਾ ਹੈ।੧। ਮੀ ਨ ੪ .. ਹਉ 

( ੬. ਸਾਕਤੁ ਮੁੜ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਇਓ ॥੨॥ 4. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੂ 

0! _ 2. ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ॥ __ਰੌਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ--ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਉ 
& _ ੮. ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹਿਓ ॥੩॥ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨ 
0; ੯. ਹਰਿ ਸੈਤਨ ਕਰਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਦੇ ਡੀ ਨਰੀ ਜਾਂ ਸਕਿਆ। ( = %...... ੨੩ ਨੀਂ ਨ ੬. ਪਰ ਮੂਰਖ ਸਾਕਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਨਰ ] ਫੜ 

% ੧੦. ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਵਹਿ ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੋ ॥੪॥ ਪਰ ੧ ਰੰ ਰੰ ਘਨ 'ਥ ਧੁਖਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।੨। ਹੀ 
੍ ੧੧. ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ 2. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਦਾ $ 
& 0 
੨9 

੧੨. ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ ਨਿਧੋ ॥੫॥ ਹੀ ਸਰਵ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਾ, 54੨੬੨ = 4 ਪੱਤ 

੨% 
(24੬ ਰਿ (ਰੀ ਜੰ ( ਹੱ ੯ ੧ 0 ਹਉ 0 ਪਿ ੧ << ਨ ਪਰ 9. 0੧ 1, ਪਦ ਬਿ 2੨ ਹਰ ਪਦ ਕਤ ਵਾ ੯ ੫ ਨ 

( 
੧ 4 4੫ ਮੱ ( ਹਉ ਕ 

ਹ 
ਰੇ ੧੬ ( ਨ ੧5 15 

ਕੰ 

ਪੱ 2 ਨ ਉ ਿ ਪਦ ੍  ( (1 ਪੱ 50 (1 ਦੇ ੫8 4 & 

ਦਲਾਲ ਲਾਂ ਲਾ 

ਕਪ ਕਦ 

ਪਾਕ 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੩੦੯) ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ-ਪੰਨਾ ੨85 
ਨਰ੩੬6 ੧੨੦੨੯੦੦੬੦6੯੨੦੯੦੯੨੯੬6=੬੯=੯੬੯ਵ੬੦੬੯੬ਟ੦੬੦੦੦੦੬੯੦੧ਣ੯੦(ਟ੯੬੯ਟ੦੦੦੬੯=੯੬ਟ੦੬੯੨੦੯੬੦੨੧=੦੬੦੨੦=੦੨੦੨੦੬੦੯੨੨੦੬੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦ਟ੦੦ 

(8 ੮.ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਿਆ __ ੫. ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰੋ 
ਹੈ... ਚਰਿ ਸੰਤਨ ਨਾਵ ਤਰਾਇਓ ॥੩॥ 
5 ਵਿ ੬. ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਸੁਚ 
00 ॥ 

| ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੋ ਮਨ ਆ 
ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ __- ਤੋਂਉਂ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੈਜਨੌ 

0 ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥੫॥ 

0 ੧੦. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ __€. ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ 
(0 ਪਾ _ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨੌ ਨਿੱਧਾਂ ਭੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਮਿਥ ਸੈਤ ਓਟਾਇਓ ॥੬॥ 
0 _ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰ ੯. ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ 

(6 ੧੨. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਿਧੀ ੧ ੪ ਪਿਰ 
। ਰੂਪ ਹੈ।੫। ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥੮॥੨॥੧੪॥ 

0) ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਰਤ--ਕਰਦਿਆਂ, ਜਪਦਿਆਂ। ਭਰਮ-ਸਭੇਂ 
ਭੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ? _ ਭਟਕਣਾ। ਬਲਤੋਂ-ਬਲਦਾ। ਤਉਕਿਆ-ਛਿਣਕਿਆ, 

ਨ ਉਂ:੧੩.ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, __ਤਰੈਂਕਿਆ। ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੈਦਨ। ਦੀਪਾਇਓ- 
6 ਲੋਭ, ਮੋਹ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ । ਜਗ ਪਿਆ, ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਕੁ-ਅੱਗ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਇੰ ੧੪. (ਬਸ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ) ਅੱਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭਰਮ, ਘਬਰਾਹਟ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

ਰੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।੬। ਕਿਉਂਕਿ : _ਗੁਹੁਰੋ-ਡੂੰਘਾ । ਚਰਿ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਨਾਵ-ਬੇੜੀ । ਸੁਚ-ਪਵਿੱਤਰਤਾ। 
| ੧੫.ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ _ ਗਹਿ-ਫੜ ਕੇ। ਭੁਜਾ-ਬਾਂਹ। ਆਪਾਇਓ-ਅਪਣਾ ਲਿਆ, 

ਵੀ ਕਦ ਕਤ ਵਲੀ ੬ ਇਕ ਹਦ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਉ ਖੰਡਨੁ-ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਹ ਓਟਾਇਓ-- 

(੧੬. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਦ ਆਸਾ 
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਰਝਾ : 

ਿ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ ਹੈ।% ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੇ 
ਇੰ ੧੭. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਉਪਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 
0 ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 
ਮਹ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉ: ੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿ-ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, 
(੧੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਦੀ ਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਤੇ ਭਟਕਣਾ 
। ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਨ ਜਗਤ (ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ) ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੮।੧(੧੩। ੨. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰ 

0) ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਏ ਹਨ ।੧ਰਹਾਉ। :“ 
0 ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੈਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਇਸ ਤੋਂ' ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਕ 
ਨ ਭੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੜ 

[ ਮਹਲਾ ੫ ਗਉੜੀ ॥ ਪਿ 
0; _ ੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ ॥ ਤਿਹ ਮਤ 
6 ਰ੍ 
ਨ ” ਨੌਂਚੋ ਮੰਨਿ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਚਾਉ ॥ ੪. (ਤਾਂ) ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ 
[ੰ ਤੇ. ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ 
੧ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ ॥੧॥ ਵਾਂਗ ਜਗ ਪਿਆ _ਹੈ।੨। 
0 _੪- ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ੫. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਅਤਿ ਡੂੰਘਾ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ 
& ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ, ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, 
ਦਾ, <<, <<, 
(ਨ (ਮੀ 1 9 ੨1੪ ੬ ਨ ੮੧ ਨ ੬ ੧ 50 ੧ ੫ ੧੧ ਵਾ ੮ 4 ਰੇ 2 0 ਹੇ ਨ ੨0 ਪਿ 

%= ੨੯ ਦੀ ਲੀ ਲੀ ਆ ਅਣ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਇਮ ਵਿ 
4੨6੨੧੨੧੨੦੨੯੨੧੨੦੨੦੨੧੨੦੨੪੨੦੨੭੨੫੨੦੨੩੦੨੦੨੦੩੧੦੨੩੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੧੨੧੨੦- 

੬ 

੨੧੬੦੨੯੦੯੨੯੦੧੨੦੬੯ਣ੦ਟ੦੨੦੫੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੬੦੨੨੦੬੯੦੦੦੦੨੭ 

੨੦੨੯੬੦੨੦੬6੬੦ਟ੦੬੦੬੪ਟ੦ਟ੦੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨੯੬੦੨੬ 

੧੧੨੦੦੦੨੦੦੦੨੨ 

੨੨੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੬੦੨੨੨੦= 

%੦੦੦੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦ਟ੦੬੦੦੦੨੦੬੯੬ 
੮ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੩੧੦) ਗਾਉੜਾੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ--ਪੰਨਾ ੨8੨ 
(9੨੦੦੦੦੦੬੯੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦ਟ੦ਟ੯੦੦੦੯੨੦੦੦੦੬੦੬੯੬੦੨੬੬੪ਟ੪੦੨੦੨੬੪੨੦੧੬੦੬੬੬੬੦੦੬੬੪੬੪੨੬੯੬੦੦੬੬੬੪੬੦੦੦੬੬੬੦੦੨੦੦੦੬੬੦੩੦ 
1 ਰ੍ 00 ੭ 

<<, 

ਪਰ ਮੈਂ' ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ __੭. ਜਿਤੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ 
ਨੂ ___ਤੈਠਾ; ਤਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥੬॥ 

ਭਾਵ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।੩। ੮. ਅਹੰਬੁਧਿ ਸੁਚਿ ਕਰਮ ਕਰਿ . ਨੂ 
(8 ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਇਹ ਬੈਧਨ ਬੈਧਾਨੀ ॥੭॥ ਨ 
00 ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ? (0 

ਨਉ: ੬.ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ੯ ਦਾ ਆਲ ਖਖ (ਕਰਪਾ ਕਰ 
। ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹੀ ਧਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰ੍ ਨਾਨਕ ਰਿ ੮॥੩॥੧੫ ਉਓ ਜੁਮਲਾ ਰੰ 
( ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਬਸ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਦ' ਅਰਥ' - ਰੈਗਿ ਸੈਗਿ-ਖੋਲ-ਤਮਾਸ਼ੇ, ਮੰਜਾਂ ਨਾਲ। 0 
ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ __ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਇਨ ਸੈਗਿ-ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੈਚਉ- 8 
(4 ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ।੪। ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਟਤਾ-ਖਟਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ। ਅਵਧ- ਗ੍ 
(6 ੭. ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ _ ਉਮਰ । ਸੂਰਾ-ਸੂਰਮਾ, ਬਹਾਦਰ । ਪਰਧਾਨ--ਚੌਧਰੀ, ਸਰੇਸ਼ਟ, । 

 ਇਿ-.-4-1-2..1-4--4.4- ਲਤ 1 ਦਾਤਾਰ ਜੀ! ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ _=” ਨ ਨ ਲਨ ਨ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਮਾਨੀ-ਹੰਕਾਰੀ ! ਉਲਝਾਇਓ--ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੂ 
0 ਉ: ਹਾਂ! ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਉਂ _ਸਿੰਆਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਧ ਬੁਧਿ ਕਾ-ਮਾਰੀ ਰੋਈ ਮਤਿ ਵਾਲਾ, ਹੂੰ 
ਹਉ ਸਿ . `` ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੁਧੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਨਰ 
ਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ, 76੬ . 2 _ਨ੬ ੧ _ ਦੇ । 

(0 ਤੁ ਰਾ ਰੀਨਾ ਉਮਰ ਜੀਉ ਬੈਧਪ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸਖੋ-ਮਿੱਤਰ। ਸੈਪਾਨੀ-ਸੌਂਪੀ। ਜਿਤੁ ੧ 
ਹਉ ਦ-ਹੈ ਅਨਾਥਾ ਦੇ ਨਾਥ, ਹੈ ਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕ੍ਰਪਾਲੂ ਜੀਉ, ਬਾਸਨਾ-ਜਿਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ। ਅੰਤਿ-ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੋ। ਸਾਈ- ਹੂੰ 
ਮੂ __ ਹੈ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ।੬ ਉਹੀ (ਵਾਸ਼ਨਾ)। ਅਹੌਬੁਧਿ-ਹੌਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨੂੰ 
00 <_ਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ! ਆਯਰੇ। ਸੁਚਿ-ਸਰੀਰਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਦਾਸ ਦਾਸਾਨੀ-ਦਾਸਾਂ ਮੂ 
ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।੭ _ ਤ ਦਸ। 0 
੍ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਠਾਕਰ ! ਇਹ ਸੇਵਕ ਰ੍ 

ਆਪ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਸਾ । 
ਉਰ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹੈ।੦੨੧੪ __ ਪੈ _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਨੇ ਹਰ 

ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ : ਚ ਰਿ 
। ੨੩. ਸਟ ਸਮਝਦਾ ।ਕਦੁ ! [ 
ਹ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡਿ ਕੈ ਗਹਤੋਂ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। (੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਮੂੰ 
ਨ ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ॥ ਘਰ ਜਿ ਤੇ 
6 ਵਿਸ਼ਮ ਗਰਕ? ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਰਹਿਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਨ 
ਉਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ $$ 
(0 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੂਰ 

( ੧. ਰੈਗਿ ਸੈਗਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੋਗਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।% ਨੂ 
0 ___ ਇਨ ਸੰਗਿ ਅੰਧ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਦਬ ਰਬ ਹੋਲਿਤਾ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਚ ਟਗਂ ਹੀ 
0੨. ਹਉ ਸੈਚਉ ਹਉ ਖਾਟਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜ 0 ੧੧ = = (੨1 ਪਰ ੨, 2 2 

0 ਸਗਲੀ ਅਵਧ ਬਿਹਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਰਗਾ ਸਿ ਰਿ ਹੀ 
ਨ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ੨ ਜਾਂਦੀ 2 

ਮਹ ੨. ਹਉ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਹਉ ਹੈ।ਐਰਹਾਉ। ਮਿ 
0 ___ ਕੈਂ ਨਾਹੀਂ ਮੁਝਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੨॥ ੩. ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ-ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰ ਨ 
$ ੪. ਜੋਬਨਵੈਤ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ ਹਾਂ, ਸੈਂ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰ 
। ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।੨ ਹਰ 
6 ੫. ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓ ਬਾਧ ਬੁਧਿ ਕਾ ੪. ਮੈਂ ਜੁਆਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈ' ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ, ਉੱਚੇ ਨੰ 
ਪਰ ਓਂ ਟਲ ਤੋ (ਦੀ ਪਰ ਮੰ 

(; ____ ਮਰਤਿਆ ਨਹੀ ਬਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥ ਆ ਪਿਆ ਸਤਰਾਂ 0 
0! _ ੬. ਭਾਈ ਮੀਤ ਬੈਧਪ ਸਖੇ 9 ਰੀ ੍ [ " ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨੈ 
ਹੀ ਪਾਛੇ ਤਿਨਹੂ ਕਉ ਸੰਪਾਨੀ ॥੫॥ ਹੈ।੩। ਰ ਮਹ 

ਉਪ ਹੂ 
[੧ 0੫1੫੨ ਇਕ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਦੀ 
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। 

ਰਿਵ ਅਨਤ ਹੀ 

ਰਿ 
| 

ਨ 
੫. 

੍ੱ 
ਜੁਆਨੀ 

ਵੇਲੇ 
ਰਹ 

2 

7 
੧ 

॥ 

0 
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਰਨ 

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤ ਲਤ ਮਹਲਾ ਗਤ 
ਮੰ 

ਸੂ 
੨ ਨ 

ਮਿੱਤਰ, ਦੀ ਇਕੱਠੀ 
੧ਉੱ' ਸਤਿ 

ਮਰਬੀ 
ਨੀਦ ਨ ਰ 

| ੨” ਵਿ ੨੨੨੭ 57. 

1 

ਇ ਅੰਤ 
ਆਪਣੀ 

ਜਾਂਦਾ ੬0 

ਦੁਹੇਲੜੀਆ 

ਨੈਣੀ 
ਹਰ 

0 

; 
'ਨੰਹੀ 

ਲੱ 
ਵਰ 

ਹੋਂ 

ਉਕ ਤੈਦਿ 
ਜੀਉ 

ਕੈਥ 

ਨ 

ਮਹ 
ਮਾ 

ਹਾ 
ਸੰਪ ਕੇ 

ਸੂਝ 

ਮੁੰਧ 

ਹਾਵੈ 

ਨ 

| 'ਦਦ= 1004. ਉਹ 
ਰਿ 

ਹੋਈ ਆ 
ਰਲ - 

ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ੮ 

ਨ 

ਹਰ 
ਕੀਣੀ ਜੀ! ਜਦ 

ਆ 
ਲਾਉਂਦਾ 

ਥੀਈਂ ਦੁ 
ਭੋਗ 

0 

ਓਂ 

ਜੀ! 

ਜਾਣ 
ਰੰ 

ਵਲ 

ਧਨ 

ਰਸ 

ਰਸ 

੧ 

0 

ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਹਣ 
ਨੂੰ ਰੱਥ 

ਜੁੜਨਾ 
੩. 

ਮਿਠ 

| 

ਨ 

0 ਰਹ ਐ 
ਅਘ ਜਗਤ 

- ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਚ 

ਨ ਲੇਖਏ 

0 

ਨ ਪ੍ਰ 
੬

 

ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਵਾਸ਼ਨਾ 

ਦ 

੪. ਸੀਗਾਰ 
ਕਿਤੈ 

ਗਾਲੀ 

$ 

ਜੇਹੇ ਅੰਤ 

ਵੇਲ 

ਝੂਠੁ 

ਿ 

[ ਰੇ ਮਿਤ । ਉਸ ਅਜ ਨ
 

ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਸਤ ਰੇ 

। ਜੀ ਨਹ ਸਿਰਿ ਹੈ ਗੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰ 
ਵ ਥਣੀ ਨ ਮਿਲੈ 

॥ 
॥ ਨੂੰ 

ਉ ਉ: ੭. 
ਜੀ 

ੜੀ 
ਭਾਵ 

॥੧ 
ਪਿਆਰੇ 

ਬੜਾ 

ਸਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ, 

ਦੁਧਾ 
ਧਨ 

0 
ਉ
ਇ
 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰ 

ਜੋ ਸਰੀਰਕ 
ਨਾਨਕ ੬

 
ਨ 8੯ ਧਨੀ 

ਹਉ 

ਹਾ 
ਇਸ 

੨ < ਦਾ 

( 

1 

ਟੇ 

0 

[ ਜੀਵ 
ਆਦਿਕ 

ਅਤਿ 

-. 

ਨ 

ਨ 
ਹੈ।੬ 

ਇੱ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂ 

ਧਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਬਿਨੁ 

6 

ਨ 

ਲੀਏ 

0
 

2 

ਨ ਪ੍ਰ: 
ਰ
ਾ
 

ਵੀ ਸਜਾ 
ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤ ਕੀ 

ਸਰ ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਸਹੇਲੀਆ॥ 
ਨਾਰੀ 

ਨ 

ਧਾਰਮਿਕ 
ਨ ਕੋਈ 

!। ਇਹ 
ਨ 

ਕਮ 
੨ 

= 
ਸਖੀ ਸੁ 

ਪਿਆਰੁ 

ਹੀ 

ਜਿਠ ਇ ਲਨ ਆਇ ਸਗ ਕਮ ਕਸ ਕੀ 

॥ 

ਰਲ 
ਦੋ ਨ ਬਿਗ "ਵਹ ਸਾਚਿ ਸਰੇਲੀਆ ਮੇਲਾ 

। 

ਹੂ ਉ: _ਆਸਰੇ ਤੀਰਥ ਰਿ ਏ ਹਨ। ਕਿਉ 1੭ 

ਜਨ ਸੈਤੋਖਿ 

ਨ 

ਨਲ 
ਉ 

ਸਿ ਸਜ 
੧੧. ਸਚੁ ੬

 
ਨ 

(8 

| 
ਨ ਸਿ ਪਾ ਰੀ 

ਤਾ 
ਗੁਰਮਤੀ ਨ ਛੋਡੈ ॥੨॥ 

। 

ਨ 
ਰੇ ਹੀ ਇਸ 

| 
ਨ 

। ਮੈਂ ਤਾਂ 

ਨਾਮੁ 

ਜਾਏਗਾ 
ਰੂ 

ਹੀ 

0] 
ਰਿ ਕ ਪਿ । ਰਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 

ਬਡ, ਨਮ ਸਹਜਿ ਸਣੀਆ੨ 
ਸਨੇਹਾ 

ਅ 

ਹੁ 

ਘਰ 

ਰ੍ 
ਨ 

ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦਾ ਦਲ ਬਣਾਈ ਵੱਖ ਅਤ ੧੪. ਗੁਰ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ॥ 

( 

ਨ 

ਵਿ 

ਦਾ 

ਵਰ 
ਬਚਾਈ 

ਸਬਦੁ 

ਵੀ 

ਨ ਉ: ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ 

ਮਨਮੁਖੀ ਤਉ 

ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱ ਮੈਨੂੰ 8 

ਜਨ ਪੀ 
੧੬. ਉ

ਨ
 ਹ
ਨ
 

| 

(ਨ 
ਮਾ 

ਦਾ 

ਰੁ 

ਚੁ 
ਸਦਾ 

ਨਉ 

ਮੰ 

ਨ 
ਹੀ ਅਰਦਾਸ ।੩।੧੫ 

ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀਵਾਂ 

ਜਾਮਿ 
ਮਤਿ 

0 

(8 
ਹੈ।੮ 

ਵਿਚ 

। ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਚ ਕੀ 

| 

ਨ 

੨੨੭੭੨ (ਅੱ 
] 

2 

੍ 
5 

2 
ਨ 

& 

ਰ੍ 

ਨੀ 

ਕੇ 

ਹੋ 
॥੩॥ 

੬ 

[੪ ਤੀ ਸਰ 
ਆ 466 

ਗਰਜ ॥੩ ਜਿਗਰਾ ਲਾ 

ਨ[ ਮਰੱਖਂ ਰਿ ਕਰ ਲ ਇਹੋ ਚਾ _ ੧੯ ਮਿਲਹੁ ਸਦ 
#੪੪੩੬੬ 

( ਹਉ 
ਉਮਰ 

= 

ਦਾ ਊਂ 

ਫਲ 

ਸਿ 

6 

੨੩੦੦੬ ੨੨੨ ਲਾ 

ਨ ਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਂ। ਉਰਿ 

ਦਾ 
੬ 1
 

ਜਿ ਵਿਚ, 
ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੈਂ ਵਡਾ 
ਸਾ ਹੈਕਾਰ 

ਭੋਗਣ 

੧ = 
੨੧੨੬੦੨੬੧੬ 

ਨ 
ਰਹੀ 

ਕਿ 

ਤੁ 

ਦੁਖ 

੨4੨0੨6੨੨੨੧੩ 

ਹੀ ਆ 
ਹੈ ਵਿਚ ਗੁਮਾਨ ਮਰਨ ਰੂਪ 

੨੩੦੬੬ 

ਉ ਪਾਸੇ 0੬ ਮਨ ਕਿ ਨੂੰ ਜੰਮਣ 
ਪਨ 

0 
ਕਿ ਇਸ 

ਅਤ ਫੜੇ 

੨੪੨੦੦੬ 

ਹੈ 
। 

ਫਲ 

2੦੩੦੬੦੬ 

॥0 
ਇਸੇ ਲੀ 

ਹੈ | 
੨੬੧੬੦੦੧੬ 

 ਹੈ। 
ਬਣਦਾ ੨੧੨੬੦੬ 

ਰਿ ੨੨੨੩੬ 

8 ੨੦੦੯੬੦੬ ੧੦੨੧੨ 

ਤਾ 



7੨੬੬੦੬੧੬ 
ਜੇ [ ਮਹ ਰੰ 

੨੨੬੦੨੬੯੦੦੨੦੨੯ਣ੦੨੨੨੬ ਰਾ, 
ਵੜ 

੧੨੦੧੦੧੬੦੬ 
%, 

ਰਾ 
੨੧੨੦੧੨੬ 

4 ੨੦੧੨੦ 1-੦ < 

੩੬੩੬ ਜਾਲ ਜਾ 

ਲਾ 

੨੨੧੦੦੦੧੦ 

ਰਿ 

੍ 

ਮੋਧਾਤਕਾ ਸਕ ਜੂੰ ਰਹ ਗੜ ਨਹਿਰ ਰੀ 

੨੦. 3੩੪ ਨ ਰਤ 

੨੧. ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ 

ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥ 
੨੨. ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ 

ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥ 
੨੩. ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ 

ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ॥ 
੨੪. ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ 

ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥ 

ਛੰਤ “ ਪਦ-ਕਾਵਯ ਦਾ ਨਾਮ 'ਛੰਦ” ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ 
ਹੇਠ ਅਨੌਕ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਛੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਵਲ ਛੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਕਾਵਯ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਛਦਿ-ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਨਾ। 
ਵੇਦ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੰਦ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਵੇਦ ਨੂੰ 
ਭੀ ਛੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛੰਦ ਤੇ ਛੰਤ ਦੁਇ 
ਉਚਾਰਣ ਹਨ, ਨਜ਼ਮ, ਗੀਤ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ 

ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 
ਨੂੰ ਭੀ ਛੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਦੀਆਂ 

ਬੀਬੀਆਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੰਦ 

ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 

ਮੌਤ ਮਾਰ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੰਦ ਸੰਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਲਈ 
ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਉਂ ਛੰਦ ਪਿਆ। 

ਪਦਾ ਅਰਥ . ਮੁੰਧ-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ 'ਮੁਹ” ਧਾਤੂ 
ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਣਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ, 

ਅਨਜਾਣ ਹੋਣਾ। ਮੁਗਧ-ਮੋਹ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 

ਮੂਰਖ, ਅਗਿਆਨੀ, ਅਨਜਾਣ ਇਸਤਰੀ, ਭੋਲੀ ਇਸਤਰੀ, 
ਭੋਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਵਯੋਬਨ, ਜਵਾਨ 
ਇਸਤਰੀ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮੁੰਧ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਉਦਾਸ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲਿੱਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ 
ਹੈ-ਰੋਨੀ ਆਂ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣੇ ਨੂੰ । ਰੈਣਿ-ਰਾਤ। ਦੁਹੇਲੜੀਆ- 
ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਔਖੀ । ਸਾ ਧਨ-ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ । ਦੁਬਲੀ--ਕਮਜੋਰ। 

ਹਾਵੈ-ਪਛੋਤਾਵੇ ਵਿਚ ਹਾ ਹਾ ਕਰਨਾ, ਹਉਕੇ ਵਿਚ। ਧਨ- 
ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ । ਥੀਏ--ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਲਿ-ਦੁਰਬਲ, ਪਤਲੀ, 

! ਲਿੱਸੀ। ਕੇਵ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਲੇਖਏ-ਲੇਥੈ, ਲੇਖੇ ਵਿਚ । ਮੈ ਮਤ- 
ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਮਸਤ । ਜੋਬਨਿ-ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ। ਗਰਬਿ-ਗਰਬ ਨੇ, 

ਹੌਕਾਰ ਨੇ। ਗਾਲੀ--ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਧਾ 

ਥਣੀ--ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿਚ 

ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਪਤੀ ਦਾ 
੧ ਮਿਲਾਪ। ਨ ਆਵਏ-ਨਾ ਆਵੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਲਾਈ-ਜੋ 

੦੨੦ 
੨੨੩੪੬੪੬੬ 

੨ 4. ੩5 4. 4. ੩ 4. ੩. 
੦੦੧੦੦੦੬੦੦੦੦੦੧ ੧੨੦੦੨6੨੦੦੦੨੦੨੦੦੬ 

ਗਉਂੜਾੰਂ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੨੪੨-#= 
੦੨੩੩੪੨੪੩੪੩: %੨੬੦੬੦੬੦੦੦੦੬੬੨੬੦੩੦੬੯੪੬੨੯੨੨੯੬੪੬੦੬੬੯੬੬੬੪੦੦੬੦੩% 

ਤਜਰਬਾ 
ਖਸਮ। ਘਰ ਵਾਸ-ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ। ਪਿਰੁ-ਪਤੀ-ਪ੍ਭੂ । 

ਰਾਂਵੇਹਾ-ਅਸੀਂ ਸਿਮਰੀਏ। ਲਿਖਉਗੀ-ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਨਿਕਸਿ- 
ਨਿਕਲਕੇ । ਜਾਤਉ--ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਮਨ। ਅਸਥਿਰ-ਟਿਕਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਜਾਮਿ-ਜਦੋਂ। ਨਉਤਨ--ਨਵੀਂ। ਨੋਹੁ-ਪਿਆਰ। 

ਨਵੇਲਓ--ਨਵਾਂ। ਇਛ--ਇੱਛਾ, ਖ਼ਾਹਸ਼। ਪੁਨੀ-ਪੁੰਨੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਗਈ। ਜੀਉ-ਹੇ ਜੀਉ। ਘਰਿ--ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ । ਮਿਲਿ- 
ਮਿਲੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰੁ-ਖਸਮ। ਨਾਰੀ-ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, 
ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ । ਸਾ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਈ। ਓਮਾਹਓ-ਉਮਾਹ, ਚਾਉ। ਰਹੈਸੇ-ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ 
ਵਿਆਪੇ-ਦਬਾਏ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਮਰ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। 

ਲਾਹਓ--ਲਾਭ। ਕਰ-ਹੱਥ। ਰਸਿ-ਰਸ ਵਿਚ, ਅਨੰਦ ਵਿਚ । 
ਰਲੀਆ- ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ। 

ਖ਼: 

ਆ ਸਿ. 

6੨% %੩% 
੧ ੧੬0੬ ੯ 

੨-੩ੇ. 

੮ 

“ਆਰਥ : 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ 
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ 
ਵਿਚ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

. ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਰਾਤ ਦੁਖ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ 
ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਂਦ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 

ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਤੀ ਦੇ 

ਹਾਵੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਹਉਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਸੀ 

ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ । ਰ੍ 

. ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਰਹਨੀ ਵਾਂਗ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਭਾਵ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਚੰਗੇ-ਚੌਗੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਗ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ 

ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕੰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਕੌਮ ਹਨ। 

. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਮਸਤ 

ਇਸਤਰੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਰ੍ 
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛੁਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਨਰ 
ਇਸਤਰੀ (ਸ਼ੌਕ ਰੂਪ) ਜੁਆਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ 
ਮਦ ਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਆ 

ਵਿਦ ਗੀ ਛਾਣ 
ਹਾ ਰਤ 
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ਪ੍ਰ: 

ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ 

ਮੁੜ ਥਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ 

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 
ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ 
ਹੋਇਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ? 

ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਸ 
ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।੧। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮੇਲ 
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 

ਉ:੭-੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ 

੧੦. 

ਚੋ, 

੧੨. 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਨ ਇਸਤਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾਏ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਢੱਠੇ 
ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਰੋ ਕਿ 
ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ? 

. ਉੱਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ 
(ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਤ 

ਰੂਪ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ 
ਇਹੋ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ : 

(ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਹਰੀ- 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਪੀਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ 

ਓਹੀ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਵਸ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸੈਤਾਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ? 

ਉਹ ਸੈਤਾਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ : 
ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚ 
ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ । ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ- 
ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ 

ਹੈ।੨। 

(੩੧੩) 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਪ੍ਰ: 

ਗਾਉਣਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧-੫ੰਨਾ ੨8ੜ 
ਵਲ ਲੀ ਲੀ ਕੀ ਲੀ ਲੀ ਵਲੀ ਲੀ ਅਨ ਅਲੀ ਲੀ ਲੀ ਦੀ 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾਚ `ਤੇ ਅਮਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? 
ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਕਿ: 

੧੩. ਹੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ ! ਆਓ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਜਨ 
ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੀਏ। 

੧੪. ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਹੇ 
ਸਹੇਲੀਓ ! ਮੈਂ' ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਸੁਨੋਹਾ ਭੇਜਾਂਗੀ। 

੧੫.ਜਿਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ (ਸਬਦਿ) 

ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਸਚਾਤਾਪ ਹੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ? 

ਉ:੧੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ 

ਐ2, 

ਅੱ, 

ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ 
ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਮਨ ਜੋ ਬਾਹਰ 
ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ-ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 
ਜਿਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ 
ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਤਿਸੈਗੀ ਸਹੇਲੀਓ ! ਆਓ ਰਲ ਕੇ 
ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ । ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਇਸ ਦੱਸੇ ਸਹਿਜ-ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ 

- ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਜੋ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾ 

ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। 
ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਭੀ ਬੋਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ : 
ਦੀ ਆ, <<, ਦੀ ਅਲੀ ਨੀ ਇਤ ਦਾ ਹਾ 44445 
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੨ 
(& 

ਹਰ ਗ੍ (੩੧੪) ਤੱ 
ਦੀ ਲੀ ਕੀ ਲੀ ਲੀ <<, <<, 

੧੯.ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀਓ ! ਮੇਰੀ ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਗ 
ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ- 

ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ (ਭਾਵ ਸੈਤ 
ਸੱਜਣ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ- 

ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਨੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵ- 
ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 

ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਇਹ ਸਭੋ 
ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਸੱਚ 

ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ)। 
ਹੁਣ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ ! ਮੇਰੇ ਰਾਤ 

ਦਿਨ ਹੁਣ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 
(ਇਸਤਰੀ) ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ।੪।੧। 

ਭਾਵਾਰਥ - ਇਸ ਛੰਤ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ 
ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਚ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ `ਤੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲ 
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥ 
ਕਿਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥ 
ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥ 
ਬਾਝਹੁ ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ 
ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥ 

੭. ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥ 
੮. ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮਿਲੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 
੯. ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥ 

੨੦੬੦੦੦੦੦੬੯ਣ੦੨੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦ਟ੦੦੦ ੨੦੦੧ ੨ 
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੨੧. 

੨੩; 
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੨੪. 
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੧੦. ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥ 
੧੧. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਬਿਗਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 
੧੨. ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਤਾਪਿਰੁਰਾਵੇਜਾਤਿਸਕੈਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥੨॥ 
੧੩. ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ 

ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ 
ਕਿਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ 
ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 

ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ 
ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥ 
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ 

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ 
ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ॥੩॥ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 

ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ॥ 

੨੧. ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ਮੀਠਾ ਭਗਤਿ ਲਾਹਾ ਅਨਦਿਨੋ ॥ 

੨੨. ਤਿਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾਮੁ ਲੇਵਹੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੋ ॥ 
੨੩. ਪਰਖਿ ਲੇਖਾ ਨਦਰਿ ਸਾਚੀ ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥ 
੨੪. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ 

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਨਾਹ-ਨਾਥ, ਪਤੀ, ਖਸਮ। ਬਨ-ਜੋਗਲ, 

ਸੈਸਾਰ । ਮਾਹੇ-ਵਿਚ। ਧਨ-ਇਸਤਰੀ । ਬਿਖਮ--ਔਖੀ। ਰੈਣਿ- 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ। ਘਣੇਰੀਆ--ਬਹੁਤ। ਸਾਰੇ-ਸੈਭਾਲਦਾ, 
ਵਾਤ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੁਰਲਾਏ--ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੂਕਦੀ ਹੈ। ਸਾ 
ਧਨ--ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ। ਰਸਿ-ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ। ਸੁਹਾਵੈ-- 

ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਦੀਪਕ-ਦੀਵਾ। ਦੇਹ--ਸਰੀਰ। 

ਉਜਾਰੈ-ਚਾਨਣ। ਰਾਵੀ-ਮਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ। 
ਬਿਗਸੀ--ਖਿੜ ਪਈ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਈ। ਭਾਣੀ--ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। 

ਨੀਘਰੀਆ--ਬੇ-ਘਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੁਠੀ-ਲੁੱਟੀ। ਜੇਵੜੀਆ-ਫਾਹੀ, ਰੱਸੀ, ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ 

ਰੱਸੀ । ਅੰਤਰ ਮਲੁ--ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ । ਨਿਗ੍ਰਹਿ-ਰੋਕਣਾ, ਇੰਦੀਆਂ 
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ। ਬੇਬਾਣੈ-ਜੰਗਲ ਵਿਚ, ਉਜਾੜ ਵਿਚ। ਕਿ- 

੧੪. 

੧੫. 

੧੬. 

੧੭. 

੧੮. 

੧੯, 
੨੦. 

ਕੌਣ। ਵਖਰੁ-ਸੌਦਾ। ਪਰਖਿ-ਪਰਖ ਕੇ। ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ-ਪੂਰੀ 
_ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ | 

ਆਰੱਥ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕੋਈ ਜਰਿਆਸੂ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਯੋਗਣ 
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ਹੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲ੍ਹਕਦੀ ਹੋਈ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਬੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਦੇ ਨੂੰ 
0 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ : ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਤਮ ਨੂ 
(| ੧.ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਜੀਉ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਤਿਵੇਂ ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨੂ 
ਮਹ ਇਸ ਜੰਗਲ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹਾਂ, ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨੂਰ 

ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂ; 
0 ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ -ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂ 
(6 ੨. ਹੈ ਬੇ-ਪ੍ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਜੀਉ ! ਆਪ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਰਪੀ ਬੀਆ-ਬਾਨ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦੀ ਮੰ 
ਮਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਜੀਵ- ਹੈ।ਐ' (0 

ਨ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। _ ਪ੍ਰ: ੭. ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨ 
(| __ ੩. ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ (ਸਾਈਂ ਨੂੰ 
ਨ ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ) ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ (0 

ਉਹ ਰੈ? ਦ਼ 

ਮਿਲਣ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਹੈ ਜੇ ( 
0 ਹੇ ੩. ੩ ਸੰ ਉ: ੮. ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਨ 

“1੨੨੫੨ ੭੦੭ 
ਨ ਰਾ ਹਨ ੯. ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈ 

ਗੰ? ਸਿ ਨ ਗਿਆਨ-ਦੀਵੇ ਦਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ 
0 ਹਂ ਫ ਰਿ ਨ < ( 

$ ਉ: _ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਦੁਖਿਆਰੀ ਪਿ 
1 ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਅਰੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ- ਤਰ ੍ ਰੀ 
6 ਇਉ ੧੦. ਹੇ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੀਓ ! ਸੁਣੋਂ , ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ- ਨ 
ਮਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ : ਰੀ ਵੀ ਨ ਉਸ ( ਜੀ) ਮਹ 

ਲੇ ੪. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੌ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿ ਠੀ ਉਆ ਸਰ 

$ੰ____ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਨ 
(0 ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰ 
੍ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ, ( 

(8 ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ? ਨ; 
| ਇਹ ਸਣ ਕੇ ਮਨੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ _ ੧ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
06 ਲਈ, ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ-“ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ 
ਹੀ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ 'ਲੈਂਦੀ ?' ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸ-ਰੈਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 

ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਰੁਪ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ੧8 

ਰੀ ਜੀਉ! ਸੁਣੌ ਜੀ : ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੰ; 

| ੫.ਜਿਵੈਂ ਇਕ ਬੀਆ-ਬਾਨ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਡਾਵਾਂ- ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ-ਕਵਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। | 
੍ ਡੋਲ ਇਸਤਰੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ- ਨੂ 

( ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮ 
ਮਹ ਕੋਈ ਭੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ- ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ 

ਪਤੀ ਜੀਉ ! ਆਪ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।੨। । 

ਮਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ _ ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨ 

8 ਕੂਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? 1 
ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਂ । ਉ:੧੩.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੰ 

06 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ, ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗਣੀ $ 
0 ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਨੂੰ; 

0 ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਕੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ $6 
 ਉ: ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂ 

| ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਜੰਗਲ- ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇ-ਘਰਾ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। । 
੨, ੫੬ ੫%, <<, <<, 5 ੧=4੫੨੩੫੨੫੦=੦੭ 

0 
ਰੀ ਕ ਦੀ 2 ਦੀ ਪੀ ਦੀ ਵਾ 1 
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<<, 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੋ ॥੨॥ 

ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਠੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਰਾਰੇ ॥ 
ਬਿਨੁ ਸਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕਉਣੁ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ 
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ ॥ 

ਕੂੜਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਮੁਤੀ 
ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ 
ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥੩॥ 
ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਜੀਉ 
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਏ ॥ 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ 

ਕਉਣੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਇਉ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ 
ਤਾ ਸਾ ਧਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ 
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਕਾਮਣਿ ਰੈਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਾ ਧਨ--ਇਸਤਰੀ, ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ। 

ਸਾਰੇ--ਸੈਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਲੂ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਟਿਕਾਣਾ। ਪਰੁ ਕੀਜੈ--ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਲੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਤਿਸਨਾ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਭਾਉ- 
ਪ੍ਰਮ। ਕਾਮਣਿ-ਇਸਤਰੀ। ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ--ਖਸਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ। 
ਗਲਿ--ਗਲ ਵਿਚ। ਮੁਠੀ-ਠੱਗੀ। ਕਰਾਰੇ--ਤਕੜੇ, ਤ੍ਰਿਖੇ, 
ਮਜ਼ਬੂਤ । ਦੁਤਰੁ-ਜਿਸ ਤੋ' ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੁਆਈ-- 

ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ । ਵਿਗੁਤੀ-ਖੁਆਰ ਹੋਈ । ਮੁਤੀ--ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੜ । 

ਮਾਤੀ-ਮਸਤ। ਭਰਮ-ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਚੁਕਾਏ-ਦੂਰ ਕਰੇ। 
ਮਾਏ-ਹੇ ਮਾਂ । ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ-ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ । ਮਗੁ-ਰਸਤਾ। ਵਰ- 

ਖਸਮ । 

ਪ੍ਰ 

ਮਮਰਾਥ' “ 

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ 
ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ 
ਹੈ ? 

ਦਿ ਲੀ ਲੀ ਪੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨੀ ਪਕਾ ਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ 

(੩੧੭) 

ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਨ 
ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਉਂ' ਹੀ ਜੋਦੜੀਆਂ 

ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ : 
ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਛਿਨ ਭਰ, ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 
੩.ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 

ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ (ਮਹਲੁ) 
ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੈ ? 

੪. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਈਦਾ 
ਹੈ। 

੫. ਸੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 
ਇਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 
ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਕਦੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ । 
੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ 
ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ 
ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ।੧। 

2. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸੇ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ 
ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ- 

ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ? 
ਉ: ੮.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਓਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੀ 

ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ 
(ਆਪੁ) ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

੯. ਜੋ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ 
ਹੀ_ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੇਲੀ ਸੈਤਾਂ ਰੂਪ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ ! ਸੁਣੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕਰੋ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰੋ, ਇਸ 

੧੦. 
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1 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਹੇ ਮਾਂ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗੀ । 
(0 ਜਾਉਗੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ, ਜੇ ਕਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊ 

0 ਪਾਓਗੀਆਂ। ੨੨.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈ 
(੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂ 
੍ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਮੂ 
6 ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰ (ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਹੀ) ਧਾਰਨ ਕਰ ੨੩.ਜੋ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦੀ ਹੈ, (0 

। ਰੱਖਦੀ ਹੈ।੨। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਨ 

(6 ੩.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਊ 
ਨ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਯੋਗੀ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 8 
ਨ ਭੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁੰਵਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿ 14 ਰੀ ਰੀ (0 
। ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 
। ਵਰ ਟੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਦਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੬ 6 ੧੪. ਉਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦ ਛੇ ਪੁ ਲੀ 
0 ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਫਾਰਥਾ - ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂ 
0; ੧੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਨੂੰ; 
ਨ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ _ਜੀ ਨੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹ 
( 2 ਰਸ. < ਨ ਮਰ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ । 
0 ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ 0 
ਉਹ ੧੬.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ ਜੀਵ- ਝੂਠੇ ਮੋ ਰੁ ੬6 ਰਾ ਹੀ ਨ ਹੇ ! ਜਦੋਂ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਨ 
0 ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ-ਇਹ ਪਿਆਰੇ ____ ਬਿੱਠੋਂ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ॥ ਆ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ । ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ -. ਦੇ ਨੇ ਤੁ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥ । 
ਸਕਦੀ। ਰ੍ .. ੩. ਕਾਪਰੁ ਤਨਿ ਸੁਹਾਵੈ ਜਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ 

(0 ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ( 
। ਭੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੪. ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ 00 
0 ਉ:੧੭.ਹਾਂ । ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਭੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਹੀ 
(0 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਤਮਕ __ ਪੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੀ 
ਡੇ << %੩. " ੨ ੬ 2 
(ਰੰ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ (0 

ਰੀ 6 ੬. ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਨ 
 __ ੧੮.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ੍ ਰਹਿ ਸਾਰੇ (0 
10 ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੋਗ ਵਿਚ ਰੈਗੀ ਹਦ ਨ ਚੀ ਨਾਦ ਵਰ ਨ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਬਸ, ਅਜੇਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __” ਸਾ ਧਨ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਮੀ 

6 ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।੩। ੮. ਅਹਿਨਿਸਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਜੀਉ 
&__ ੧੯.ਪਰ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ( 
(4 ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ੯. ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ (1 

$ __ਲਵੇਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੱਸੋ! ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥ 
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੧੦. ਸਾ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਦਾ ਰੈਗਿ ਰਾਤੀ (6 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰ ਨਕ ਪਿਰ ਮਹ 

| ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ੁ ਰੰ ਰਿ = 6 ੍ 
0 ਉ:੨੦. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ __ " ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਰੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗਹੀਐ ਮਹ 
(ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 
ਮਿ ਸਕਦਾ। ੧੨. ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ੍ 

੨੧. ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ, ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰੇ ॥੨॥ (4 
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੧੩. ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹੁ ਭੁਲੀ ਜੀਉ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ 
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿ 

੧੪. ਝੂਠੀ ਝੂਠਿ ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ ਪਿ 
੧੫. ਕੂੜੁ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ ੪ ਰਈ? ਕਾਂ ਨਨ ਉਤ ਸਚੀ ਮੰ 
੧੬. ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੇਵੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥ ਨ ਰਜ ਦਰਾਂ, ਸੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇਂ। ਨ; 
ਡਰ ਪਰ ਐ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
੧੮. ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0 

ਜਿਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੩॥ ੪. ਜਦੋਂ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪੈਂਦੀ $ 

੧੯. ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ॥ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ % 
੨੦. ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਰਾ ੮੮੨੨੫ 

ਕਥਨ ਕੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹ 
ਅੱਠ ਨ ਰਲ ੫. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ 

੨੧. ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ! ਹੈ 
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੌਸਾਰ $ 

੨੨. ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਲਾਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹੀ ਜੀਵ- ੧ 

੨੩. ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ 8 

ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਘਰਿ ਆਏ॥ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।% ਰੇ 

੨੪. ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰ 
ਨਾ ਪਿਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੨॥ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣਦੀ ਮੂ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਖਰੀ--ਬਹੁਤੀ। ਨਿਮਾਣੀ-ਮਾਣ-ਰਹਿਤ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ? ਰੰ 

ਢੱਠੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਆਜਿਜ਼, ਗ਼ਰੀਬ। ਨੀਦ-ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ, 2. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮ 
ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਾਪੜੂ-ਕੱਪੜਾ। ਕਾਪਰੁ-ਕੱਪੜਾ। ਅੰਕਿ-ਗੋਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਚ। ਰਾਵੀ-ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ-ਲਾਭ, ਖੱਟੀ, ਨਫ਼ਾ। ਸਿ ਗਰਗ ਹਿਕ ਦਬ ਹੀ 
ਨਾਹ-ਖਸਮ। ਸਾਰੇ-ਸੈਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗਹੀਐ--ਪਕੜੀਏ, ਲਈਏ, ਵੀਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਹੁ--ਪਿਰ ਤੋਂ, ਖਸਮ ਤੋਂ । ਮੋਹਿ- ੯. ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ 
ਮੋਹ ਵਿਚ । ਮੁਠੀ-ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਕੂੜਿਆਰੇ-ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮ । 
ਵਣਜਾਰਨ। ਸਾਰੇ-ਸੈਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਾਰੋ-ਆਸਰਾ। ਹਾਵੈ- । ਕਿਉਂਕਿ ਉ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨੂ 
ਹਉਕੇ ਵਿਚ । ਕਰਉ-ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ । ਘਰਿ-ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ । ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਨ 

ਸਿ 5 ਰ ਲੈ ਹੀ ਵੀ 
ਪ੍ ਆ ਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨ 

ਪਰਮਸ਼ਰ- ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਦੂ ਰੈਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 0 

ਉ: ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ? 1 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ _ਊ:੧੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਨਾਮ-ਰੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰ 

! ਜ਼ਰ- ਹੁ ਨਾਮ- ਨਾਮ ਨੂਹ 
ਹੀ ਨਿਮਾਣੀ-ਕੰਗਾਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੋਰੀ ਮਾਂ । ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹੂੰ 
ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ? ___ ੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਮਝ ਲਓ ਮੂੰ 

੨. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ! ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀ-ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨ 
੬, <<, ਦਿਆ ਲੀ 

ਨੂ 1 01. ਰਾ ਸਿ ਨ ੧੨੦੯੦੦੦੯੨੦੦੬੦੨੦੬੯੬੦੬੬੯੬੦੬੦੬੬੯੨੦੦੦੦੬੬੬੬੬੪੬੯੬੯੬੯੦੯੨੦੦੦੯੦੯੨ਟ੧੨੪੬੯੪੬੬੪੬੯੨੬੦੬੦੩੪੩੬੦੨੬੬੨੬ ੮੬੬ 
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(20੨੧ 

ਵਲੀ ਅਲੀ ਦਿਲੀ ਲਾ ਰਿ =, 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਵਿਰਤ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ।੨। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ- 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਉ:੧੩.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ' ਖੁੰਝ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ । 

੧੪.ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, 
ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਝੂਠ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 
ਝੂਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਕਰਕੇ 
ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉ:੧੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ̀ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ 
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ 
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਵੇ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਜੂਏ ਵਿਚ ਨਾ ਹਾਰ 
ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 
ਉ:੧੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਬਸ ਇੱਕੋ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਾਏ (ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿ 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ)। 

੧੭. ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਐਸਾ 
ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੇ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ । 

੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ 
ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਗਿਣਅਤੀਤ 
ਅਵਸਥਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਸੇ) 
ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।੩। 

੧੯.ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! 
ਤੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਓ, ਮੈਂ' ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ 
ਨਿਮਾਣੀ, ਗ਼ਰੀਬਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

੨੦. ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਉ ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ 

`ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ । 
੨੧.(ਹੇ ਮਾਂ! ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ) ਅੰਨ-ਪਾਣੀ 

ਚੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਉਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਲਾ ਕੀ ਅਲ 

(੩੨੦) 

੨੨.ਹੇ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ- 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਅ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 

ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ 

੨੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਆ 

੨੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪।੨। 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੩-ਪੰਨਾ ੨੪੫ 
(7੨੧੬੯੬੦੬੯੬0੬੦੬੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੬੯੬੦੬੬੯੬੦੦੬੯੬੬੦੬੯੬6ਣ੫ਟ੦੬੦ਟ੯ਟ6੦੦੬੦੦੬੧ਣ੯ਟ6(ਣ6ਣ੦ਟ(੦੦੦੯੦੦ਣ੦੨੦੦੨੨੪੨੦੨੦੨੦੨੯੬੦੬੬ ਕਿ ਕਣ ਕਿ ਪਿ ਕਪ ਪਦ 

ਦਿਓ। 

ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

- ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੇਧੀ ਜੀਉ 
ਹਰਿ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ 

ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਰੋਗੁ ਲਾਏ ॥ 

ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ 

` ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥ 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

੧੫. 

੧੬ 

ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥ 

. ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ 

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥ 
. ਰੈਣਿ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥ 

ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਮਿਲੀ ਸੋਹਾਗਣਿ 

ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥ 
. ਜ਼ੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

. ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਜੀਉ 

ਟੇ, 

. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ 

ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਕਾਮਣਿ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ 

ਕਾਮਣਿ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ॥ 
ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ 

ਵਾ, ਰਾ ਇਤ ਦਿ ਰਾ ਵਾ ੬੦੬੬੬੬੪੬੬੪੬੦੬੬੨੬੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦26੬੦ਟ੦੨੯ਟ੯2੦੨੯੬੦੦੦੦੦੨੦੦੬੯੨੦੬੪੨ਟ੦੨੦੦੦੦੦੦੬੦੦੯੬੦੦੦੨੦੨੦੦੦੪ਟ੯੦੦੦੨੬੦੬੬੦੦੨੦% 
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।੨੧੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦ਟ੦੦੦੬੦੦੦੬ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਝ ਜਾ (੩੨੨) ਗਉੜੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੜ-ਪੰਨਾ ੨5੫੪੬ 

੨੬੬੦੨੦੦੦੬੦੯੬੦੯੨੬੦੨੦੦੨੦੦੨੬੦੬੬੬੬੦੬੧੬੬੦੧੬੦੪੩੦੦੨੬੧੧੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੧੬੦੦੨੬੯੨੦੦੨੨੧੨੨੦੨੨੬੨੬੨੬੧੦ 

੧੫. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ _ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ___ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 

ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ । 
੧੬. (ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀਚਾਰ ੍ਿ ਰਿ ਨ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾਂ- ਕਲ ਸਰੁ ਸਬਲੁ ਵਰਤੈ ਜੀਉ (0 
ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਰਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਆ ਜਾਇ ॥ 8 

ਪ੍ਰ _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੀਵ- __ ੨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਬੋਹਿਥਾ ਜੀਉ (0 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ? ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇ ॥ ਨ 

ਉ:੧੭ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ __ ੩. ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਘਾਏ _ ਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ ਇਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥ ਮਰ 

ਹੋਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹ 
ਹਨ । ਉਹ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6: ਗੁਰਸ਼ਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ 

ਹਾ ਰ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥ (ਰੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਕੋਈ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਨ 

੧੮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈਓ।.ਅਜੇਹੀ __ ਖਿੱਨੇਂ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ 
ਮਨਮੁਖ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਏ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਹਰ 
ਭੀ ਬਿਸਰਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।੩। __ ੬. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ੍ 

੧੯.ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਕੈਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥੧॥ । 
ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੇ-ਸਮਝ ਹੈ, ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ __ ੭. ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਜੀਉ ਮਹ 
ਛਿਕਾਰਾਂਤਤ ਬਚਦੇ ਦਾਅਵਾ (ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਵ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥ ਹਉ 
ਰਿ ਟੀ ੮. ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਨ 
ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥ 
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੯. ਡੁਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ (0 

੨੦. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਹਉਮੈ ਧਾਤੁ ਸੈਸਾਰੇ ॥ ਮਰ 
ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ _ ੧੦. ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਨ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ _ਜੀਵ- _ ੧੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸਿ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥ ੍ 

੨੧. ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ(ਕੰਤ) ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ "ਜਰਾ ਤਾ ਨਾਤਾ ਹਉ 
ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਿ੨॥ 0 

ਇਕ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ _%- ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੋ ਥਿਰੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੈਸਾਰਾ ॥ । 
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ੧੪. ਦਿ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ॥ ਨ 

੨੨.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ __੧੫. ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਮਹ 
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥ ਨ 
ਪੀਤ, ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਕ੍ਠ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਭਗਤਿ ਇਹ ਸਾਚੀ ਹੀ 

੨੩.ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੁਰਤੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ॥ _. 
ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। _2- ਹੌਮੇਂ ਮੰਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੱਧੇ ਨ 

੨੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ 
ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ (ਵਰ) ਪਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ _ ੧੮. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੇ ਮਰ 
ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨੌਂ ਨਿੱਧਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।੪(੩। ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 10 

ਨ 

੨੦੬੦੨੨੬੦੦੬੦੨੦੪੨੦੪੨੦੦੦੦੬੬੬੦੬੦੦੨੬੪੬੬੦੬੦੦੦੬੬੦੦੦੨੯੨੬੦੦੪੬੬੬੦੦੦੨੦੨੦੦੨੬੦੦੬੦੬੦੦੦੨੬%੦੬੩੦ ਆ ਘਣਾ ਕਦ 



੨੬੯ 

੨੦੨੦੧ 

੨੦੨0੬੦੬੧ਟ੦੨ 
੯੨ 

੧੬੦੦੦੦੦੬੦ 

੧੨੧ 

੧੬੦੨੬੦੨੨੦੬੦੦੦੦੦੦੯੦੦੬੦੦੦੦੨੧੦੦੨੦=੦੨੦੨੦੬੧ 
ਦੀ 

ਵਦ 

੨੦੨੦੦੨੦੦੨੦੨ਟ੯੬% 

ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੩੨੩) ਗਾਓੜਾ ਛੰਤਾ ਮਹਲਾ =੩-ਪੰਨਾ ੨੪੬ 
੧੨੦੦੦੦੦੦੬੦੦੬੧੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੬੦੬੦੦੬੦੬6੬੦੦੯੬੦੯੦੦੦੦੬੦੦6੬੦ਟ੯੬੯੦੦੬੦ਟ੦੦੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੦੪੬੦੬੦ਟ੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦ #੨੨੨੨੧੨੨੧੨੨੬੬੧੦ 

੧੯. ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਨ 
੨੦. ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਸਬਦੁ ਜੀਉ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ? ਰ ਨ 

ਜੁਗੁ ਜਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਤਾ 
ਹ ਦ ਸਾਰ ਸਚਤ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂ 00 

੨੧. ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਲੰਹਣ-ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਤੇ ਇਸ ਤਰਨ ਮਿਸ ਐਮ ਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ 

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੨੨. ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

੨੩. ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਮਨੂਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨ 

੨੪. ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਚੇ ਵਿਟਹੁ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵਰਗਾ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨੂ 

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥੪॥੪॥ ਮਨ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧ ਹੀ 
ਰ੍ ਜਿ ਹੀ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ 

ਮਾਦਾ ਅਲਕਾ “ਮਾਇਆ ਸਰ=ਰਨਇਅ ਦਲਹ ਦਾ ਸਰਵਰ; ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ ? ਉਹ 
ਤਲਾ, ਸਾਗਰ। ਸਬਲੂ-ਬਲ ਵਾਲਾ, ਤਕੜਾ। ਵਰਤੈ ਆਪਣਾ ਊ ੭. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 
ਰੱ ਪਰ ਗੀ ਮੀ ਨ “ਕਿ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ 
ਗੀਤਾ 1. ਕਰ ਜਿਹੀ ਨ ਕਦ ਇਹ ਲਿਜਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 0 
ਪਾਪ। ਮਨੂਰਾ-ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ । ਕੈਚਨ- ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਨੇ ਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ 0 
ਸੋ ਕਾਮਿ-ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ। ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। ਖਰੇ- ਸਿ 4... 
ਨ ਸਿ ਪਰੇ ੩ ੮. ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਂ, ਮੂ 
ਨੀ ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
ਵਖਾਣੈ-ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਟ--ਹਿਰਦਾ । ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੇ ਪਰ. 
ਲੈ ਕੇ। ਕੋ-ਕੋਈ ਭੀ। ਬਾਜੀ-ਖੇਡ। ਮਾਰਗਿ-ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਮਗ ਗਰ ਚ ਧਣੀ ਹੀਨ ਪਾਣੀ ਦਬ ਪਹਿ 

ਆ ਨ ਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡੁੱਥਕੇ, ਭਾਵ ਮਿਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਥਲ ਵਿਚ 6 
ਸੁਹਾਵੇ-ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼। ਦਾਨਾ- ਇਹ ਉਆ ਨ ਲ੍ 

ਸਿਆਣਾ, ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਬੀਨਾ-ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਿਰਦੈ-- ਵਸਲ ਅਰ ਜਾਦਾ ਜਲ) ੍ ( 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਵਿਟਹੁ-ਤੋਂ। 0 ਜਲਦ ਵਿੱਚ ਜਹ 

ਨ ਡੁੱਬ-ਡੁੱਬ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂ 

ਅਰਥ : ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨ 
ਪ੍ਰ: ੧. ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨ; 

ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਰਨ ਨੰ 
ਔਖਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ! ਇਸ ਤੋ' ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂਗ ਦੌੜ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। 0 
ਹੈ? ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਰੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਨਹ 

ਉ: ੨. (ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਭੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 1 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ _ਊ:੧੦. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨੂੰ; 
ਤੂੰ) ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਇਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜਾ ਨੰ 
ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੈ। ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਨੈ 

੩. ਜਦੋਂ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨ 
ਬੈਠਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ( 
ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਖੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ___ ੧੧.ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਨੂ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਹੂੰ 
ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੂੰ ਭੀ ਤਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਨ 

ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ___ ੧੨.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ 
ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ; ਬਸ ਉਹੋ ਨੰ 

ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ।੨। (0 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ___ ੧੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕ' ਸਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼/ਹਿਲ ਜਾ (੩੨੫) ਗਉੜੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੜ-ਪੰਨਾ ੨8੭ 
ਦੀ ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਕਣੀ ਪਿ, ੦ 

੧੯. ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਾਵਾਰ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰ: ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? ਹਰ 

ਸਬਦ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਏ ॥ ਉ: ੪.ਹਾਂ, ਏਹੋ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ, ਰੰ 

੨੦. ਮਾਇਆ ਕਾ ਭੁਮੁ ਅੰਧੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕ੍ਜ਼ਦਾ ਓਹੀ ਹੈ, ਹੂ ਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। __ . 8 
ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ ਹੋ ਨ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ( 

੨੧. ਕਿਉ ਮਾਰਗੁ ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਉ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੀਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੂ 
ਮਨਮੁਖਿ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ॥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ 

੨੨. ਹਰਿ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 14 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨ 

੨੩. ਜਿਸ ਨੋ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਜੀਵ ਪੂਰਬਲੇ $ 
ਰ ਰ੍ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।੧ ਇਸ ਲਈ : __ ਨੂੰ 

4੩ ਰਿ ੭. ਹੇ ਪਤੀ ਜੀਉ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ- । 
ਰ੍ ਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਖੇਂ ਨ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥੫॥੭॥ ਤਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਆਦ ਭਲ ਸਕਦਾਂ ਹੈ। 00 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮੰਵਹੁ-ਮੈਥੋਂ । ਮੁਯੇ-ਹੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ! ਲਾਡ ਰਾ ਰ੍ ਰ ( 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ-ਹੋਰ। ਖਰੀ-ਬਹੁਤੀ। ਸੁਖਾਲੀ- _ ਥੋਂਟੋਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੈਂਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਨ : । 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਵਿਡਾਣੀ-ਪਰਾਈ। _ਚਾਕਰੀ-ਨੌਕਰੀ। ੮.ਹੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਰਸਨਾ ! ਤੂੰ ਭੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ $ 
ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਦੁਖਾਲੀ-ਦੁਖਦਾਈ, ਔਖੀ । ਮੁਗਧ-ਮੋਹ, ਚੱਖਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਨੂ 
ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਿਆ ਮੁਢ। ਗਾਵਾਰੁ-ਮੁਰਖ। ਅੰਧੁ-ਹਨੇਰਾ, ਗਵਾ ਦੇ। । 
ਅਗਿਆਨ। ਲੁਭਾਏ-ਫਸਦਾ ਹੈ। ਭੁਲਾਏ--ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੯. ਹੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ! ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਨ 
ਬੈਧਨ-ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚੂਕੈ-ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੁ-ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰੀ-ਰਸ ਸਦੈਵੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ੧ 
ਆਪ ਨੂੰ। ਗਣਾਏ-ਵਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਰ-ਸੇਵਕ । ਦੀ  ਿ 

ਹੁ | ਨੀ 

ਰਿ ੧9 ੧੦. ਗੱਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮੰ 
ਦੀ ਬੱਧੀ ਤਲ ਤੇ 'ਬੁਨ ਚੀ ਪਲੀਦੀ ਲਨ ਵਾਲੀ ਬੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖੇਂਗੀ; ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 0 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ.ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ੧ “ਲਾ ਤਕ ਮਹ 
ਹਰ ਵਕਤ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍: ਐ ਗੁਰ ਜੀਉ! ਦਿਲ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ 1 

ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਮਾਨੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਆਤਮ- ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਸਤਿ ਸਰੂਪ 8 

ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਸੱ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? _ ਨ 
:__ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ! ਊ.੧੧_ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ 

ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੋਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕੀ ਕਰਡੱਬ ਹੈ 7 ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ $$ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੈ ਮਨ (ਪਤੀ ਜੀਉ) । ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨ 
: _ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ? _______ ੧੨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਮੰ 

ਉ: ੨. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਉਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨ 
ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ 
ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹੁ । ਵਿਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨ ੍ | 

ਪ੍ਰ: ਤੇਰੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ? _ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, 0 
ਉ: _ ਬਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਮਨ ਨੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਰਹ ( 

੩. ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੈਂਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ; ___ ੧੩. ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਜੀਉ ! ਇਹ ਪਰਾਈ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਨੂ 
ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 

ਹੀ ਚਿਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਾ ਲਵੇਂ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿਤ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਅੰਤਰ-ਮੁੱਖਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ-ਮੁਖ ਹੋ, ਹੋਰ- ਨਰ 
ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੇਂ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ` 

<< ਕਿ <<, ਰਾ, ਸਿ <<, <<, ਕਾ, ੩੫੦੭੬ 
੧੨੩੨੬੬੬੯ਟ੧੨੬੪੬੯੬੪੬੬੬੦੬੬੦੬੦੦੬੦੯੨੦੯੩੦੨੨ਟ੯੬੦੦੬੬੯੬੯੪੬੬੬੬੬੬੦੬੬੬੪੬੬੬੪੬੬੦੬੬੦੬੬੬੦੧੨੦੬ 



ਵਰ ੨੬੩. 
੫- ਪੰਨਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ 

ਗਾਉਂੜੀ ਜਾੰ 
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ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ 
ਰੇ 

ਇਤ ਦੱਸ ਕਿ 
ਘਾ 

ਟਿਕੇ 
ਬਿਗਾਨੀ 

ਦੱਸ 
ਰੇ 

॥ 108 ਵ
ੀ
 

(ਰਿ 

ਵਾ 

ਨ 
ਰ੍ 

ਇਹ 
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(8 

੍ ਮਜਾ ਸਿਰਿ ਹੈ, ਉਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਹੈ। 
ਦੀ 

ਰਾਗ ਵਾ 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

੍ 
ਮਦ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ੫੬ 0 
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(੧ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ। 
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ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ 

& ਪ੍ਰ: ਹੈ? 
ਦੇ ਹਨ 
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ਨਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਵੀ ਲੀ ਲੀ ਲੀ 

ਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਅਗਲਾ ਲਾ ਨਾਂ ਲਾ ਤਾ ਅਰ ਕਲਾ ਕਲਾ 

੧੪. ਹਉ ਸਿਰੁ ਅਰਪੀ ਤਿਸੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ 

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾਂ ॥ 
ਅਰਪਿਆ ਤ ਸੀਸੁ ਸੁਥਾਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ 
ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 

ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਣਿ 
ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥ 

ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਆ 
ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ॥੩॥ 
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 
ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥ 

ਮਿਲਿਆ ਤ ਲਾਲੁ ਗੁਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ 
ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 
ਸਭ ਮੀਤ ਬਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਜਿਆ 

ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਹਿ ਘਰ ਮਹਿ 
ਪਿਰ ਸੈਗਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ॥ 
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ 
ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਕੰਤੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥੪॥੧॥ 

ਪਦ' ਅਰਲ : ਮੇਰੈ ਮਨਿ-ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਬੈਰਾਗੁ- 
ਉਪਰਾਮਤਾ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਗਨ 
ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕ ਪਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ, ਉਦਾਸਤਾਈ, 
ਉਤਾਵਲਾਪਨ, ਕਾਹਲੀ। ਦੇਖਾ-ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ । ਮਿਲਹ-ਅਸੀਂ 
ਮਿਲੀਏ। ਪੁਰਖੋ ਬਿਧਾਤਾ--ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। 

ਸਰੀਧਰੁ-ਲੱਛਮੀ, ਜਾਂ ਸੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਉਡੀਣੀਆ--ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ । ਕਰ- 

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੂਰਤੁ-ਮਹੂਰਤ, ਦੋ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਸਾਰਿੰਗ- 

ਪਪੀਹਾ। ਚਲਤ--ਚਰਿਤ੍ਰ, ਕੌਤਕ । ਮੋਹੀ--ਮੋਹੀ ਗਈ, ਠੱਗੀ 
ਗਈ। ਧਨ--ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ੀ। ਧੀਰਏ--ਧੀਰਜ ਪਾਵੇ । 
ਨਾਹ-ਹੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਕੌਤ, ਪਤੀ। ਬਾਲਾ-ਜੁਆਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 

ਪਿਰ-ਪਤੀ। ਹਉਮੈਂ _(ਆਪ)। ਬੁਰਿਆਰੇ-ਮੰਦ _ਕਰਮਣ । 
ਘਰਿ-ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ । ਅਰਪੀ--ਅਰਪੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਸੰਦੇਸਾ-ਸੁਨੋਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਸੁਥਾਨਿ-ਸੁਹਣੇ 

ਥਾਂ, ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਵਿਚ। ਪਹਿ-ਪਾਸ। ਮਾਹਿ-ਵਿਚ। ਮਨਹੁ 
ਚਿੰਦਿਆ-ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ-ਇੱਛਤ । ਰਲੀਆ-- 
ਮੌਜਾਂ। ਕਾਮਣਿ-ਇਸਤੀ। ਅੰਦੇਸਾ-ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਖ਼ਤਰਾ । 

6 ਜੈਸਾ-ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਵਜੀ-ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਖਾ- 
0 ਤਰਹ, ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੋੜ। ਲਾਲੁ-ਪਿਆਰਾ। ਸਖੀ- 
| ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੇ । ਮੰਗਲੁ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
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ਦਾ ਗੀਤ । ਬੈਧਪ-ਸੈਬੈਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਰਖੁ-ਚਾਅ। ਦੂਤ 

ਥਾਉ-ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਥਾਉਂ, ਕਾਮ ਆਦਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ- 
ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਨਹਤ--ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ, ਇਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ । 

ਵਜਹਿ-ਵੱਜਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਨ 

ਅਰਥ . 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ 
ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ? 
ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਉ 
ਹੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ : 

੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ 

੨. 

ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ ? 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ 
ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਹੇ ਸਰਵ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ, ਹੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ 

ਜੀਉ ! ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲੀ 

ਧੈ ਰਹੀ ਰੈ ? 
. ਤੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਲੱਛਮੀ ਪਤੀ ਹੈ', ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ 
ਅਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ? 

. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸਾ 
ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ 

ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 

ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 

ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਆਉਂਦੀ ਸੀ ? 

. ਬਸ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ 

ਪਲ, ਘੜੀ, ਮਹੂਰਤ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਵਾਸ- 

ਸਵਾਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸੇ ਪਪੀਹੇ 
ਵਾਂਗ ਪਿ੍ਉ-ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤੇ ! ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ ?।% 

.ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਜੀਉ ! ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ : 

. ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ 

ਮਨ, ਤਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
੨ 

. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਭਾਵ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਹ 

ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 
ਭੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
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ਉ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ __ਉ:੧੯.ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 
(4 ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
08 ਤੋੜੀ ? ਹੀ ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
0 ਉ: ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ___ ੨੦. ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ- 
ਨ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ : ਪਤੀ ਆ ਵੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ 

ਨ ਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਜੁਆਨ ਹੈ'। 
0 ੧੧. ਹੇ ਸਰਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਤੇਰੇ ਵਿਚ ੨੧. ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ, ਗੁਪਾਲ, ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਪਿਆ 
1 ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੰਦ-ਭਾਗਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ 
0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, (ਇਉਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਦੜੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ)। - ੨੨.ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ (ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ 
ਨ ੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ 
ਸੰ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ- ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਦੂਤਾਂ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਉ 
ਰੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸ ।੨। ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ 
ਨ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਾਪ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। 
ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ੨੩. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
੍ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ : ਨੀ ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਚਨੀ ਕਰ ਕਰਾਈ ਹਲ 
0 ੧੩. ਮੈਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ (ਕੰਤੁ) ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 
ਉਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ ਹੈ।੪% 
0 ਵਾਰਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ । ਭਾਫਾਰਲ : ਇਸ ਛੌਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ 
0 ੧੪. ਸੈਂ ਸਿਰ ਭੀ ਉਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ 
1 ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। _ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਨ ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਰੂਪਾਂ 
(8 ਉਪਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ? ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ੧. ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ 
0 ਉ:੧੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ। ੨. ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ 

( ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਚਲਾ __ਤਮੰਨਾ। ੩. ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 
ਗਿਆ। ਉਥੇ ਮੈਂ' ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਨ _ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਧਰ। ੪. ਹਰ ਛਿਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ, ਪਿਆਸੇ 

ਰੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ _ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਸੂਾਸ-ਸ੍ਰਾਸ ਪਿ੍ਉ-ਪਿ੍ਉ ਦੀ ਯਾਦ-ਸਿਮਰਨ। 
ਨ ਵੱਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਉਇ ੧੬. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੋਰਨ ਤੇਰੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ 
( ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਕ ਛਿਨ __?' “ਹੇ ਦੇਦੇ ਛਦੇ ਮੈਂਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥ 
੍ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ __ ੨. ਮੈਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਿ ਦੁਆਰ ਜੀਉ ਸੈਤ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ 
ਮੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜੁ ਮਿਲ __ ੩. ਧਰਮ ਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ 
ਮਹ ਗਈ। `ਸਦਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੇ ॥ 
ਉ ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ? ੪. ਜਹ ਸਾਧ ਸੈਤ ਇਕਤ੍ਹ ਹੋਵਹਿ 
ਨ ਉਂ:੧੭.ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥ 

(0 ਟਹਿਲਣ ਦਿਨ ਰਾੜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ, ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ 
ਨ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਰ ਦੀਨ 
($ ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਕੰਤੁ) ਜਰ ਰੱ 
ਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ __੬- ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ 

ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥੧॥ 
ਉਪਰ ` ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ? ੭. ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ 
੮੧੬੧੬੦੯੨੬੯੬੯੦੦੦੯੬੬੯੬੦੨੦੦੦੯ਟ੦੨੦੦੦੯੬੯ਟ੦੦੦੨੯੬੯੦੯ਣ੦੬੦੯੬੦੬੬੧੬੦੦੦੦੦੬੦੧੨6੬੦੬੯੨੦ਣ0ਟ੬੦੬੪੬੬੬੦੬੬੦੬੦੬੬੦੬੬੯੬੦੬੪੦੬੬੦੦੦੦੨੨੧ ਭੂ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ 
ਹਨ ੧੬੬6=੦ਟ6ਟ੦੦੦੬੯੬੦੬੦ਟ6੦੦੦੦੯੬੦੬੦੬੦2੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੯੬੯ਟ੦੬੦੬੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬6੬ਣ੦੦੦੬੦੬੦੧੦੦੬੦੬੦੬ 

(| ੮. ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਾਨਹਿ ਏਕੁ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ॥ 
੯. ਮਾਨਹਿ ਤ ਏਕੁ ਅਲੇਖੁ ਠਾਕੁਰੁ 

0 ਜਿਨਹਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥ 
ਮੀ ੧੦. ਤੁਧੁ ਬਚਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਆ 
ਲੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 

0 ੧੧. ਤੂੰ ਆਪਿ ਚਲਿਆ ਆਪਿ ਰਹਿਆ 
0 ਆਪਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥ 
| ੧੨. ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ 
0; ___ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀਆ ॥੨॥ 
0 ੧੩. ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤਸੈਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ॥ 
00 << 0) ੧੪. ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ॥ 
0 ੧੫. ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਲਗੈ ਨਾਹੀ 
ਜੋ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥ 
ਮੂ ੧੬. ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧਹਿ 
।੍ ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵਹੇ ॥ 
ਨ ੧੭. ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜਿ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ 
6 ਸਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥ 
0 ੧੮. ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਨਿਹਚਲੁ 
6 __ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥ 
0) ੧੯. ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲੁ ਫਲਿਆ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੇ ॥ 

ਯੂ 9 0 ੨੦. ਮੋਹਨ ਪੁਤ੍ਹ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ 
0 ੨੧. ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨੁ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ 
(0 ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
(0 ੨੨. ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧੈਨੁ ਕਹਿਆ 

0 ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ॥ 
0 ੨੩. ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ 
੧ 

0 ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
0; ੨੪. ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ 
& ___ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਿਆ ਸੈਸਾਰੇ ॥੪॥੨॥ 
004 

08 ਪਦਾ ਅਰਝ : ਮੋਹਨ-ਹੇ ਮੋਹਨ! ਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਤ ਕਰਨ 
ਉ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ"। ਸੋਹਨਿ-ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੈਆਰ-ਦਿਆਲ, 
0 ਦਇਆਲ । ਗਾਵਹੇ-ਗਾਵਹਿ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਝਹਿ-ਹੇ ਮੋਹਨ 
( ਨ ਦਾ ਜਦ 

। ੧. ਮੋਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ 
(ਹਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 
0 ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ- ਗਉੜੀ ਮ: ੩ ਛੰਤ, ਪੰਨਾ ੨੪੫ 

ਨ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਤੁਖਾਰੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੧੧੨ 
( ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਸੋਹਿ- ਬਸੰਤੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੧੮੭ 
ਨ ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ- ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੩੦ 

0 ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸਨ- ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੮੨ 
੬੨੨, ਆ  <, << ੨੨, ੩੪੫5੨ ੨ “੨੨੭੩ <<. 

੯੨0੨੦੨੯੬6੦0ਣ੦੬੬6੦੦੨੬੧੬੦੬੯੦੦ਣ੦ਣ੯ਣ੦੨6=6=6=੦੨੦=0ਣ/ਣ(ਟਣਵਵਨ 

(੩੨੯) ਗਉੜੀ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੪£ 
<<, 

ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ। ਸੁਆਮੀ-ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਕ੍ਰਿਪਾਰਾ-ਕਿਰਪਾਲ। 
ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ। ਸਾਰਾ-ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ- 
ਹੇ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨੂੰਪ-ਸੋਹਣੇ। ਨਿਰਾਲੀ-ਅਨੌਖੀ, ਵੱਖਰੀ 
ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੂੰ-ਤੈਨੂੰ”। ਮਾਨਹਿ-ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਰਾਲੀ-ਮਿੱਟੀ, ਨਾਸਵੰਤ। ਜਿਨਹਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਕਲ-ਸੱਤਾ, 

ਤਾਕਤ । ਤੁਧੁ-ਤੈਨੂੰ । ਬਚਨਿ--ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । ਬਨਵਾਰੀਆ-- 
ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਪੈਜ-ਲਾਜ । ਤੁਧੁਤੈਨੂੰ । ਮੋਹਨ-ਹੇ ਮੋਹਨ 
ਪ੍ਭੂ। ਨਿਦਾਨਾ-ਅੰਤ ਨੂੰ। ਲਰੀ ਨਾਹੀ-ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਇਕ ਮਨਿ-ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਵਹੇ-ਧਿਆਵਹਿ, 
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਿ-ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਬਚਨਿ--ਬਚਨ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ। ਕਰਮਿ-ਕਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਪਾਵਹੇ-ਪਾਵਹਿ, ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਮਲ ਮੂਤ-ਗੰਦੇ, ਮੈਲੇ, ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ। ਜਿ- 
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ । ਸਿ-ਉਹ। _ਦੇਖਿ-ਵੇਖਕੇ। ਸੁਗਿਆਨੀ-- 

ਸਿਆਣੇ। ਪੂਰਨ ਪੂਰਖ-ਹੇ ਪੂਰਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ । ਮੋਹਨ- 
ਹੇ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਫਲੁ-ਫਲ ਵਾਲਾ, ਬਾਗ-ਪ੍ਵਾਰ ਵਾਲਾ, 

ਜਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲਾ। ਸਣੁ-ਸਮੇਤ। ਸਣੂ ਪਰਵਾਰੇ-- 

ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੈ', ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਂ । ਪੁਤ ਮੀਤ ਭਾਈ 
ਕੁਟੰਬ ਸਭ-ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਟੱਬਰ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨੁ-ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਟੇਕ- 
ਆਸਰਾ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਟੇਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ | 

“#ਰਲੋ : 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੈਦਾ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ, 
ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਸਿਫ਼ਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 
ਜਦ ਭੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ : 

੧. ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਜੀ ! ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, 
(ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚੇ ਪੰਜ ਕੌਤਕ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, 
ਵਰਭੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਖੰਡਾਂ ਧਰਮ-ਖੰਡ, 
ਗਿਆਨ-ਖੰਡ, ਸਰਮ-ਖੰਡ, ਕਰਮ-ਖੰਡ, ਸੱਚ-ਖੰਡ) ਵਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। 

੨. ਨੋਟ : ਲਫ਼ਜ਼ “ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 
'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋ : 
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਆ- ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੧ 
ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ- ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੨ 
ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ- ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੬੧ 
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਨਿ ਭਾਨੋ- ਮਾਝ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੦ 
ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ- ਮਾਝ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੨ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ॥੪॥ __ਮਾਝ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੩੦ 
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ਨਉ __੨.ਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਤੇਰੇ ਦਰ ੧੫.ਹਾਂ! ਜਮ ਅੰਤ ਸਸਮੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨ 
ਲਉ ੫ ਕਰ %% ੫ ਆ ਦਰ ਲੇ <੩. .੨੩ ਪੂ 

ਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ-ਸਥਾਨਾਂ” ਵਿਚ, ਤੇਰੇ ਸੈਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਸੋਭ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿ 
(4 ਰਹੇ ਹਨ। ੧੬.ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹ 

੩. ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਆਮੀ ! ਤੇਰੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 
ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੈਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।' ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਨੂ 

੪. ਹੇ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ! ਜਿਥੇ ਭੀ ਸੈਤ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 1 
| ਹਨ, ਉਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ । ੧੭. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਰੀਦੇ ਸਨ, ਕੁਕਰਮੀਂ 
( ੫.ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਨ ! ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਨ, ਮੂੜ੍ਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੀ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਰਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। 
0 1 ੨ = ੩ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ੧੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਹੇ 
ਨ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੁਰਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਰਾਜ ਹੈ।੩। 

ਮੋਹਨ ! ਤੇਰੇ ਸੈਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ੧੯.ਹੈ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ 
0 ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।੧%। ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ 
੭. ਹੈ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਜੀ! ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ। 

ਦੇ ਬਚਨ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਉਹ (ਮੋਹਨ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ 

੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ (ਰਹੁ-ਰੀਤਿ) ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨੂੰ 

ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋ' ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੈ। 
8 ੮.ਹੈ ਮੋਹਨ ਜੀ ! ਸਾਰੇ ਸੋਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੈਨੂੰ __ਉ:੨੦. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਤਾਂ 
ਜਹ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ, ਭਾਈ, 

ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸਵੈਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ" ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ । 
 __ ੯.ਹੈ ਮੋਹਨ ! ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ( 
੍ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਭ ___ ੨੧. ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ 
1 ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨ 

ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨ 

0 ੧੦. ਹੈ ਮੋਹਨ ! ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ( 

ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ੨੨.ਹੇ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੈਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਨੂੰ 
ਨੂ 0 ੨ ੬ ਆ ਕਲ ਘ ਲੂ - 

ਹਰ ਹੈਂ, ਤੁੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੁੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ -ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨ 
ਰੇ ੫, ਉ ੨ ਪੇ ਪਿ 
ਰੱ ਹੈੱ। ਜਮ ਨੋੌੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਿਆ। ਨ 

ਹੇ ਮੋ ਜੀ! ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਜੰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਨੂੰ 6 ੧੧.ਹੇ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੂੰ ਜਗਤ ਆਪ ਹੀ ਜੈਗਮ ੨੩. ਗੁਰੂ ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, 
। ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਥਾਵਰ ਰੂਪ ਜੋ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ( 

ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ੨੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 
੫ =ਅ ੫ ਸਿ ੦ ( 

1 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ, ਮੈਂ ਭੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਉਹੋ ਟੇਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਹੋ ਯਾ 01 ਅਖ | 

੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ।੪।੨। ਮ 

ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 
) ਰਨ ਤਾ ੨ ( 

ਮਰ ਸੀ ਸਰ ॥ ੧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ, ਨ 
| _ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਮਿਲਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਦ ਦੀਆਂ ਹਰ 

ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ _ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਭੁ_ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। (3॥ ਤੇ ਐਂ ਦੀ 90 4 ੨ ਹਾਂ । (੍ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਤ ਮ੍ 

( __੧8.ਹੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, _ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੈਜ ਹੈ 
ਪੱ 1 । ਘ ੫ ੨੫ ॥ ਲਤ ਦੀ ਰੇ ਨ ਨੈ = 9 

ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। _ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। । 
) (ਨ ] 

(6 ੧. ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਤੇ ਭੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ੧. ਨੋਟ: ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱ 
0 ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ । 

ਰੰ ੧੨੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦=੦੬੯ਟ੯੬੬੬੦੦੬੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੩੦੬੦੬੦੬੯੬੬6੬੬੪੬੬6੬6੬੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੦੬੦੬੯੬੯੬੦੦੬੦2੦੬੦੨੦੬੪੨੦੦੦੦੯੨੦੦੬੨ 

ਤਪਾ 

ਦਾ, 

ਲਾ, 

ਕਲ ਕਲਾ ਕਲਾ 

ਤਾ ਕਲਾ ਕਲਾਂ ਰਾ ਕਾਰਾ ਕਲਾ ਰਲਾ ਲਾ ਲਾਲਾ 

ਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਨਾਗ ਤਨਾਅ 

ਖਲ 

ਦਲਾਂ 



ਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੰਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੩੩੧) ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫--ਪੰਨਾ ੨8੯ 
੧ ੫, ੨ << <<, ਵਲ ਲੀ ਲਾ 

(7੨੨੦੬(੬੯੬੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੨੬੦੨੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੬੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੬੫=੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੬੦੬੧੦੦੦੦੨੧<੦੦੦੮੧੦੦੬੦੦੦=੦੨੦੦੦੯<੦੦੦੨੦੦੦੦੨੨੬੦੦੭ 

0 ਨਟ: ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਣੇ, 
0 ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
0 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- 
08 ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
0 ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ : 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ 
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਗਲੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ 

ਜੀ ਯੋਗਕਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ 
ਸੁਣ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ 

ਟੇਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੈਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ, 
ਪੀਨਸ (ਪਾਲਕੀ) ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਲੈ ਆਏ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਕੱਠੇ 
ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਚੇ ਦੈਵੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਨ ਦੀ ਬੀੜ ਸੈਕਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਸੇ ਪੀਨਸ 

ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 
6 ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
। ਪਰ ਫੇਰ ਇਕ ਪੋਥੀ ਅਹੀਆ ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਵਿਚ 

0 ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਨ ੧੯੪੩ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਿਨਾਂ 
6 ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਦੇ ਚੁਪਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਸਕਾ ਕੇ 

ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥਹੁ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ 
ਦਿਨ, ਇਕ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਰੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਕ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ 
0! ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨ ਹੈ। 

ਤਦ ਅਸਾਂ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ। ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀ 

ਸਾਹਿਬ ੧੯੪੭ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ 
ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ੍ 
ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ 
ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਛੰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ̀ ਤੇ ਲਾਏ 

ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲੇਖਾਲੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਘਟਾਏ 
( ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
0 ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

ਆ <<, ਦਿਲ ਕਲੀ 

੧੨੦੨੧ 
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੨੨੨੨੨ 

<੩ 
ਦਾ 

<< 
ਰਾ, 

੧੨੧੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦ਟ੦੨੦੨੦੦੦੨੦=੨ 

ਕਿ 

<<, ਅਨਦ 

੨੦੦੦੬੦੩6੬੦੦੦੬੦੬੦੨੦੩੦੬੬ 

ਦੀ ੨੦੦੦੦ 

( ਵਰ ਟਤ 0 ੫ ਘਾ ਮਿ, 
(੨੧੬੦੯੨੪੦੦੬੦੬੦੨੯੬੯੬੯੬੦੬੯੬6੫੬੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੯੬੯ਟ(੬੦੯੦੯੬੬੪੬੬6੬੬੬੯੬੯੦੦੬੦੦੦ਣ੦੦੦ਟ੦੦੦ਣ੦੦੦੬੦ਟ੦੦੦੨੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬6ਣ੦੨੦ਟ੦ਣ੦੦੦੨੦੦੦੬੦੮- ਤਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲੀ ਲਾ ਅਲ ਲਾ 

'ਜਿਥੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 'ਤੈਨੂੰ” ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੂੰ 
ਹਨ, ਇਹ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਨੈ 
ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੂੰ 
ਗੱਦੀ ਭੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਦਿ 'ਪੁਰਖ” “ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ” ਤੇ ਨ 
“ਭਗਵਾਨ” ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਹਨ। 'ਮੁਰਾਰੇ” 
ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 
ਛੰਤ ਤੋ ਅਗਲੇ ਛੱਤ ਦੇ ਪਦੇ ੩ ਸਤਰ ੪ ਵਿਚ ਪਦ “ਮੋਹਨੁ” 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

“ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ” ਇਹ ਪਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ਼ਟ 

ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ੪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦੀ, ਆਦਿ। 

ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਨੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਛੰਤ-ਉਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਂਵਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਏਹੋ ਹੀ 
ਗਾਂਵਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਨਿਆਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਾਬਾ 
ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਵਾਰ 
ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਇ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 
ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸੁਣਕੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੱਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੈਵੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਜ ਪਏ। ਉਹ ਕੀਹ ਇਤਨੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੇ ਰਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਣੋਂਵਾ ਮੈਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 
ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਕ ਉਸ ਲਈ ਰਚੇ ਤੇ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 
ਦੋਇ ਸੈਭਾਵਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ। 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ 'ਗੁਰੂ'-ਦੈਵੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਆਪ ਯੋਗਾਭਯਾਸੀ, ਤਕੜੇ ਯੋਗੀ ਤੇ ਦੈਵੀ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਜ। ਦੁਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਵ ਵਰਤੇ, 
ਸੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਸੇ 
ਰਵਾਇਤ ਮੂਜਬ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਉਪਰ ਕਥਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ 
ਆਈਆਂ। 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੁਛ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੀ।... ਇਸ 
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੱਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਉਚਾਰ, ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 

ਨਵ 

ਦਲ ਟਨ9ਠੱਨੇ9ਨ 

੨੦੦੦੦੧੬ 
੧ 
੧੨੧੬ 

੧੨੦੧੨੨੬੦੬੬੧ 

੧੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੧੦੦੨੦ 
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ਹੈ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੩੩੨) ਗਾਓਂੜਾੀ ਛੰਤਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੪੮੪੯ 
ਜ(੨੨੨੫੨੫੨੧੨੩੫੨੦੦੧੨੧੦੨੦੨੦੨੧੬੦੦੦੨੫੨੨੦੨੫੨੦੨੦੦੨੨੦੨੦੦੦੨੫੨੦੬੧੦੫੨੫੨੦੨੨੧੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੧੦੧੨੦੨੦੨੧੨੦੧੨੦੨੧੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੨੨੦੦੬੦੦੫੦੫੬੯ 

| ਆਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਨਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ੧੬. ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰ 
ਲਉ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਯੋਗੀਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥ ਹੀ 
ਨ < ਰੀ ੨ ੧ 

। ਮਰਵਿਜ ੬860 ਲਾ ਰੀ ਰਸ-ਮਈ, ੨ ੧੭. ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥ ਮੰ 
0 ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਸੁਆਦ ਦਿੱਤਾ ਗਾਵਣਹਾਰ =੩ ਚ <੩ = 0 

ਮਹ ਗੁਰੱਤਵ ਤੇ ਦੈਵੀ ਵਡਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਉਰ ਸੀ ਮਹ 
ਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਰਖਣਹਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੁਕ ੧੯. ਵਾਲੀ ਦੋਖ ਬਿਨਸਹਿ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 0 

ਉ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕੀਤੀ।” ੨੦. ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨ 
0 ਗਉੜ੍ੀ ਮਹਲਾ ੫ ਸਮਰਥ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੩॥ । 
ਹੀ ਲੋਕ ੨੧. ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ (0 
ਰਿ ਹੀ ਤੇ ਉਚ ਦਇਆਲਾ । । | ੨ ਸਭ ਤੇ ਊ ॥ । 
& _ ੧. ਪਤਿਤ ਅਸੈਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਰੂ ਰੇ 
ਨ ਵਿ ੨੨. ਬਿਸੈਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ॥ $; 
0; ੨. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਾਵਕੋ ੨੩ ਮਹਾ 0 

0 ___ ਤਿਨ ਕਿਲਬਿਖ ਦਾਹਨਹਾਰ ॥੧॥ - ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਰਾ ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਹੱ 
ਮਹ &ਤ। ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ॥ (1 
2 ਲਾ ਵਸ ਨ " ਉਆ ਦਾ 2੫ 2 

0) _ ੩. ਜਪਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮਾਧੋ ॥ ਨ ਰਗ ਮਹ 
0) ੫ ਜੀਅ 0) 

$ _ ੪. ਧਿਆਇ ਮਨਾ ਮੁਰਾਰਿ ਮੁਕੰਦੇ ਨ ਨ 
੧੧ 

ਪਾ ੧ ਸਿ ( 

| ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਦੁਖ ਫਾਧੋ ॥ ੨੫. ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਭਈ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥ । 

ਹਰ ਦੁਖਹਰਣ ਦੀਨ ਸਰਣ ਸ੍ਰੀਧਰ ੨੬. ਬਿਨਵੈਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ । 
ਨ ੨ ਜਪਤ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ । & ___ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧੀਐ ॥ ਜਦ ਜਸ 0 
1 ੬. ਜਮ ਪੰਥੁ ਬਿਖੜਾ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ : ਪਤਿਤ--ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ $ 
0 ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੀਐ ॥ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰੀ, ਪਾਪੀ। ਅਸੈਖ-ਅਨਗਿਣਤ। ਕਰੇ--ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 

੭. ਕਲਿਮਲਹ ਦਹਤਾ ਸੁਧੁ ਕਰਤਾ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ--ਮੁੜ-ਮੁੜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਨੀਤ--ਪਵਿੱਤਰ, ਹੂ 
ਮਰ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਅਰਾਧੋ ॥ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਪਾਵਕੋ-ਪਾਵਕੁ, ਅੱਗ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਨ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨ ਰੂਪ ਅੱਗ। ਤਿਨ-ਤ੍ਰਿਣ, ਤੀਲ੍ਹੇ, ਕੱਖ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ 
੯“ ਨ ਹਲ ਚ ਤਿਣਕੇ। ਕਿਲਬਿਖ-ਪਾਪ, ਉੱਗਰ ਪਾਪ। ਦਾਹਨਹਾਰ-ਸਾੜਨ ਨ 
0 ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ ॥੧॥ ਅਰ ਨ ਰਿ 
0 ੨ ਸਿ ਇ ਨ 0 

। ੧ ੬ ਸਜ ਲਿਆ ਛੱਤ: ਮਨਾ-ਹੇ ਮਨ। ਮਾਧੋ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਨ 
00 ਭੇ ਭਜਨੁ ਹੀਰ ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਰਾਇਣੁ-ਵਾਹਿਗੁਰੁ। ਗੋਵਿੰਦਾ-ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ- ਹੈ 
0 8੫ ੫ ਕੱ ਵੇ ਹੈ 9 
0 ੧੦. ਸ੍ਰੀਰਗੋ ਦਇਆਲ ਮਨੌਹਰੁ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਊਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ-- ਨ 
। ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਆ ॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍੍ਥੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8 
% ੧੧. ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਨ ਮੁਰਾਰਿ-ਮੁਰ“ਅਰਿ, ਅਰਿ-ਵੈਰੀ, ਮੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਨ 
00 ਕਲਾ << ਪਾ 1 << 0) 
੧ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ॥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਮੁਕੰਦੇ-ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ । ਫਾਧੋ- ਨੂ 

[4 &<<- [41 ੨੫ ਫਾਹੀ ] --ਦੱ: ਸਤਾ ਹਂ; ਖ ਲੈਣ 0 ੧੨. ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਾਰੈ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥ ਪਿ 
0 ਸਿਧ ਰ ਪੀ ਵਾਲਾ। ਦੀਨ ਸਰਣ--ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੀਧਰ- ਨੂੰ 
6 ੧੩. ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਰੀਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਰੁ ਰਿ ਮੰ 
ਨ ਰਿ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਾਂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੂ 
। ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਭਗਤੀ ॥ ਪੰਥ-ਰਸਤਾ। ਬਿਖੜਾ-ਔਖਾ। ਨਿਮਖ-ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਨੂੰ 
( ਬਿਨਵੈਤਿ ਕਿਰਪਾ < 00 

ਵੀ ਰਿ, ਨ ਸਮਾਂ। ਸਾਧੀਐ-ਸਾਧ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨ 
( ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੨॥ ਕਲਿਮਲਹ=-ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਦਹਤਾ-ਸਾੜਨ _ਵਾਲਾ। ਸੁਧੁ- ਟੂ 
0! ੧੫. ਚੇਤਿ ਮਨਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਵਿੱਤਰ। ਰੈਣਿ-ਰਾਤ। ਗੋਪਾਲ-ਹੇ ਗੋਪਾਲ। ਦਾਮੋਦਰੁ- -੍੍ 
0 ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥ ਦਾਮਨ, ਰੱਸੀ, ਉਦਰ, ਪੇਟ-ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ, ਨ 
ਕਕਾਰ 0 

੧ ਪੰਨਾ ੧੫੮੫-੮੭। ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ । ਸ੍ਰੀਰਗੋ-(ਸ੍ਰੀ ਰੋਗੁ)-ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਨੂੰ 
(% 1. 

੧੨੦੬੬੦੬੬੦੦੦੬੦੬੬੦੨੨੧ ੩੯੬ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੩੩੩) ਗਾਉੜਾੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
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ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਮਨੋਹਰੁ- ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਈਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ $ 
ਇੰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਹਨ। । 
0੧ ਬਿਰਦਾਇਆ--ਬਿਰਦ, ਧਰਮ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ੭. ਹੈ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਨ 

$ਕਰਨਾ। ਕਦ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਮ-- ਰਹੁ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ (ਮਨ ਨੂੰ) ਨ 
0 ਹਨੇਰਾ। ਅੰਧ ਕੂਪ-ਅੰਨ੍ਹਾ ਖੂਹ। ਤੇ-ਤੋਂ', ਵਿਚੋਂ। ਸੁਰ-ਦੇਵਤੇ । ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੍ 

0 ਸਿਧ-ਸਿੱਧ ਕਰਾਮਾਤੀ ਯੋਗੀ। ਗਣ--ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ, ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨ; 

& _ਦੇਵਤੇ। ਗੀਧਰਬ--ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵੱਈਏ। ਮੁਨਿ ਜਨ-ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਾਲ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਹੇ ਮਾਧੋ । ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ $ 
& ਲੋਕ। ਭਗਤੀ--ਭਗਤੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ । ਹਰਿ ਰਾਇਆ-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ- ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ ।% 
1 ਪਾਤਸ਼ਾਹ । ਕਰੁਣਾ-ਤਰਸ । ਕਰੁਣਾ ਮੈ-[ਕਰੁਣਾ-ਮਯ) ਤਰਸ ੯. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਸਿਮਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮੋਦਰ ਦੁਖ ਜੀ 

ਸਰੂਪ। ਸਰਣਿ ਜੋਗ--ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ। ਬਿਦਾਰੋ-ਨਾਸ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਰਾਇ ਮੂੰ 

ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਅਚੁਤ-ਜੋ ਡਿਗੇ ਨਾ, ਸਦਾ ਅਟੱਲ, ਸਦਾ ਨੂੰ। ਮਹ 

ਥਿਰ। ਬਿਸੰਭਰੁ-ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ _ਵਾਲਾ। ਦਾਨਾ- ੧੦. ਹਾਂ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ! ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਨ 

ਨ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਕਿਸੈ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉੱਤੋਂ । ਕੰਟਕੁ-ਕੰਡੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 

6 ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀ। ਜੀਅ ਜਾ ਕੈ-ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਢ ਕਦੀਮੀਂ 

! ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਸੁਪ੍ਸੈਨ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੈਨ। ਘਾਲਾ- ਸੁਭਾਅ ਹੈ। (0 

ਮੇਹਨਤ। ਇਛ--ਇੱਛਾ। ਜਪਤ--ਜਪਦਿਆਂ। ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ & 

ਅਰਥ . ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ? 0 

. ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਤ। ਅਰ ਮਨ ਪਰਸਨ ਦਾਤ ਉ:੧੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ 

ਰਿ ਨਮਰਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲਸ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਕ 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂ 

ਹੂ ਵਿਚ ਜੋ ਚ ਦੇ 2 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਹੈ। ਜੋਂ`ਦੀ ਸੈਕਲਪ-ਕਰੀਏ,'ਉਹ ਫਲ ਪਾ ਲਈਦਾ ਨ ਪ੍ਰ -9 

ਦੀ 

ਦਬਾ 

ਪਦਾ ਇਦਾ ਖਾ 

ਕਲ 

੧ 

ਕਿ: ਅੱ ਅਘ ਇਆ ਨੀ ਦੇ 

ਰਣ ਸਾ ਸੰ ੧੨. ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਧਰੇ) ਤੋਂ ਕੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂ 

0 ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਗ ਗਿ ਉਹ ਨ - 
ਦਾ ਨਮ ਚੋਜ ਆਂ ਨੰ ਪਵਿੱ ਕਾ ੧੩.ਹੇ ਮਨਾ ! ਵੇਖ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਗਣਾਂ, ਗੈਧਰਬਾਂ, 0 

ਰੈ। ਦੀ ਪੀ ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ & 
ਉਸੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। 6 

ਐ ਗੁਰੁ ਜੀ! ਉਹ ਨਾਮ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਟੇ 
ਕਰਦ ਹੀ? ਵਿ ਜੀ ਨਲ 

ਉ: ੨. ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਰਿਹ ਦਹ ਤਤ ਨਰਸ 0 
ਨ. ਪੂ ਨ) ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ ।੨। । 

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਅੱਗ ਰੁਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਆ “6 ਨ 
ਰਸ ਰੇ ੦ ਪੀ ੧੫.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੂ 

ਉਹ ਨਾਮ-ਅਗਨੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ 
0 ਹੋ = ਵਰ 

ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੧। (ਓਨੇ ਗਰ ਰੱਖੀ 'ਹੈ। 

ਛੰਤਾ ੧੬.ਜੋ ਤਰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਨੈ 
੩. ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ, ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰੀ, ਮਾਧੋ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ( 

੪. ਹੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਮੁਕੰਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਇਥੇ ੧੭.ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ . ਮੰਨ, ਤਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ 

ਅਰਾਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨੂੰ 

ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੱ 
੫. ਹੇ ਮਨ! ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ' ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ੧੮. ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 
ਜੋ ਲਖਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਊ8 

ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨ 
ਰਖ ਰੰ, ਆ ਸਿ ਰੇ ੬ 

੬. ਹੇ ਮਨਾ ! ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ੧੯.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ-ਪੁਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮ 
ਦੂ. [3 ੯੨. ੨ %੫ ੮੨ ਹਉ ਯਪ ਡੀ, << , 9) 

ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੀ ਇਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨੧੩੨੦੬੬੦੦੪੬੯੨੪੬੯੬੨੦੪੦੬੬੪੦੨੪੨੨੦੬੬੦੪੩੬੬੪੬੦੬੬੬੯੩੦੬੯੨੦੬੦੨੦੬੬੦੬੬੦੬੬੦੬੦੦੬੦੬੧੦੦੦੨੬੦੦੨੬੨ 

ਲਾ, 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੩੩੪) ਗਾਉੜਾਂ ਛੱਤ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੪੬ 
ਨੇਤ ੨੨੨੧੨੧੨੧੨੧੨੧੨੦੩੦੦੧੨੧੦੦੩੦੦੧੨੧੨੦੨੦੨੨੬੦੨੧੦੧੬੧੦੧੦੫੨੦੨੧੨੦੦੦੨੧੨੦੦੧੨੦੦੧੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦੦੧੨੦੨੧੦੦੨੨੦੨੨੦੨੨੨੬੩੦ 

( ੨੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ੬. ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ 

ਹਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਾਈਐ ॥ ਹੂ 
ਦੂ ਤੀਹ ਮਹੀਨ ਡੀ ਜਮਾ ਕਰ ਛੀਿਰਾਂ ਨਾਮ, ਕਲਿਕਲੈਲ ਮਿਣਹਿ ਭੂਮ ਨਾਸਹਿ 
00 ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਫ੍ਹਾਂ ।੩। ਮਨਿ ਚਿੰ ਪਾਈਐ ॥ 0 
($ `_ ੨੧.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਦਿ ਇਹੀ ਬਲ 

ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ __੯- ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿ 
00 ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੨॥ ( 
(4 ੨੨.ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਭ __ ੯. ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਹੀ 
(0 ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥ ਹੀ 
&$ ੨੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ੧੦. ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨਿ 0 

ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਬਾਏ॥ ਮਹ 
ਹੀ ਦਿਆਲ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨ ਹੂ 10 

ਹਉ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਣ _”੧- ਖੌਜਿ ਲਹਉਂ ਹਰਿ ਸੈਤ ਜਨਾ ਸੰਗੁ 
& ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ॥ ( 
(6 _ਉ:੨੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ _ ੧੨. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਿਜਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ 0 

ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ____ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥ ਹੀ 
(ਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੩. ਸਖੀ ਨਾਲਿ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ (1 
ਨੂੰ 'ਦੋਪਹ ਜਰਸੀ ਬਲੀ ਆਜਜੀ-ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਹਿਲਿਆ ॥ ਨ 
੧ ਜਦ ਉਹ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਲ ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਭਲੀ ਨ 
ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਭੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਨ ਪਿਰ ਤੁ (੧ 
ਨ ਗਈ । ਮਾਪਨੜ ਮਿਲਿਅ ਸਿ 
__੨੬.ਹਾਂ! ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ _ ੧੫. ਭੁਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਹਉ 

ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।੪।੩। ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ ॥ 0 
|| __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਛੌਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸਲੋਕ _੧੬. ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਉਹ ਕਦਰ ਦਾ ੬ ਕਿ ਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥ 
ਹੱ ; ਅਗਲੇ ਛੰਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ; ਸਖੀਏ-ਰੈਂ ਸਰੋਲੀਏ (ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱ ਹਰ 
(6 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਛੰਤ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨ ਵਾ ਗਇਆ 
& ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਢੱਸਢਿਆਂ, 52 -'“ਮੀਂ ਕਰੀਏ। ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ--ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਦ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਉ? ਭਾਵੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਕੌਤ ਨੂੰ। ਤਿਆਗਿ-ਛੱਡ ਕੋ। 

ਮੰ ਨਾ ੫ ਲਈਏ। ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਜਰਾ-ਬੁਢੇਪਾ। ਰੂ 
ਨਰ ੧. ਦ। ਮਰਣ-ਮੌਤ। ਨਿਵਾਰੈ--ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ-ਪਵਿੱਤਰ। ਨੂੰ 

ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੌਤੈ ॥ ਜੰਤੈ-ਜੀਵ ਨੂੰ। ਮਤਾਂਤੁ-ਸਲਾਹ, ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜੋ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਹੀ 
੨. ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਕਾਈਐ--ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ । ਸੁਭਾਇ-- ਮਿ 

| , ਲਬ, ਸਿ 
ਲੀ 9੫੦ ਲਿਗ ਸਾ ਮਿਰਰਿ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਛ--ਇੱਡਾ,, ਰਾਂਘ। 'ਬਰੀ-ਕਰੀ,, ਦੂ 

ਹਉ ਵਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਮਨਾਈ--ਮੈ' ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਣਾ ਮੂ 
0 &- ਚਕ ਉਆ ਨਿਵਾਰੈ ਸੁਖਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ-ਹੇ ਪ੍ਭੂ! ਪੁਜਾਏ-ਪੂਰੀ ਕਰ। ਬੈਰਾਗਨਿ-- ਸਿ 
(0 ੬ ਉਤਾਵਲੀ, ਵਿਆਕੁਲ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ। ਪੇਖਉ-- 0 
& ੫. ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ ਪੇਖਉਂ', ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਸਬਾਏ-ਸਾਰੇ। ਖੋਜਿ-ਭਾਲ ਕਰ-ਕਰ ਨੂ 

ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥ ਕੇ। ਲਹਉ--ਲਹਉਂ', ਮੈ' ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ । ਸੰਗੁ-ਸਾਥ। ਸੰਮਿ੍ਥ- ਨੂ 
ਆ ਆ << ਨ ਨ ਇਕ ਤਕ 1 ੯੨੯੨੦੨੨੬੬੯੬੯੬੬੦੩੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੪੦੬੬੦੬੬੬੬੬੦੬੬੬੦੬੬੧੬੯੬੯੬੦੬੦੬੪੨੬੨੬੯੬੬੦੬੧੩੬੦੨੦੨੨੦੯੨੨੬੨੨% ਰਾ, ਕਾ ਲਾਲਾ =<-. 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
2੬ ੫੦=, 

ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨8੯ 
<<, <<, 

(92੨222020੨/੨੦੨੯੨੦੨੦੬੬੦੬੨੬੦੬੬੬੪੦੯੬੯੨੦੪੨੦੪੦੪੨੯੨੦੦੯੬੦੬੦੬੯੦੦੦੬੯੧੬੯੬੦੬੦੬੧੦੦੬੦੨੦੦੨੦੯੬੦੦੦੨੬੧੦੦੨੨੦੨੦੦੬੦੦) ਰੰ 

0 ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਪੁਰਖ--ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ । 
ਸੁਰਿਜਨੁ-ਦੇਵ-ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਭਲਾ ਜਨ, ਸੱਜਣ। ਮਾਏ- 

0 ਹੇ ਮਾਂ। ਸਖੀ-ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ-(ਸਤਿ ਸੈਗੀ ਸੱਜਣ) ਵਸੂਾ-ਵਸਾਂ, 
ਮਹ ਮੈਂ ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਹ-ਖਸਮ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। ਹਿਲਿਆ--ਗਿਝ 
੍ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਚ-ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ-ਹਿਰਦਾ- 
& ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ। ਵਰੁ-ਖਸਮ। ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ-ਸੁਹਾਗ ਦੂਰ 

ਉਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਟਲਿਆ ਸੁਹਾਗ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ। 
| 

ਅਰਥਾਂ : 0 

0 ਪ੍ਰ: ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ 
। ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

0 ਹੈ। 

ਨ ਉ: ਇਹੋ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ 

$ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਉੱ 
ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ : 
ਨ ੧. ਹੇ ਸਤਿਸੈਗੀ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ 
ਹੀ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ 
( ਲਵੀਏ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੀਏ । 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? 
0 ਉ: ੨. ਬਸ, ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 
( ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ (ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ) 
0 ਠੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
( (ਬਣਾਈਏ ਮੋਹਣੀ) ਮੰਤ੍ਰ, ਉਸ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 

੍ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੀਏ। 
ਉਰ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? 

. (ਬਸ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 

ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ) ਹੇ ਸਖੀ! ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਸ 
ਦਾ 

੨੦੨੦੨੦੩੯੬= 

6“ 00 

ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਂ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ 
8 ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਲੀ ਰੀਤ ਹੈ। 
੧ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

6 ਉ: _ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 

। ੪. ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ 

0 ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ, ਮੌਤ 
। ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ 
0 ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।੧। 
 __ ੫. ਹੇ ਸਖੀਏ ! ਭਾਵ ਸਤਸੈਗੀ ਸੱਜਣ ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਕ 
(4 ਨੇਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ । ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰ 
। ਲਵੀਏ ਕਿ : 
0; ੬. ਸਾਰੇ ਛਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੀਏ। 
&) ਵਰ =੨੨ 
& ਪ੍ਰ: ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ 7 
ਮਰ ਉ: ੭. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਣਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ 
00 ਇਆ <<, 

ਕੰ 

ਪ੍ਰ: ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ 

ਜਾਣਗੇ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 0 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਨ 
ਪਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸ ਮੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ।੨। 0 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਤਾਂਘ ਹੈ ? 06 

ਉ: ੯. ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਪ ਸੱਜਣ ਸਖੀਏ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਂਘ ਮੈ 
ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨ 

ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। 1੧ 
੧੦. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 
ਕਿਤੋਂ : 

੧੧.(ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤ ਦਾ) ਖੋਜ-ਪਤਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥ ਪਤੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। 

੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮੇਰਾ (ਸੁਖ ਦਾਤਾ) ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ 
ਹੈ, ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।੩। 

੧੩. ਹੇ ਸਖੀ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ 
ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗਿੱਝ 

ਗਿਆ ਹੈ (ਹਿਲ-ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ), ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ 

ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
੧੪. ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ ! ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਭੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 

ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨੧੨੦੩੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦ਟ6੬ਟ੯੦੦੬੦੨ 

੨੩੦੦੬੬% 

ਲਾ ਕਪ ਕਲ ਪਾ 

੨੦੬੦੨੨੧ 

੧੨੧੦੦੦੦੨੦ ਹੈ? 
ਉ:੧੫. ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ 

ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਇਉਂ ਖਿੜ ਪਿਆ, 
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੌਲ-ਫੁੱਲ 
ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਰਾ 
ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? 
ਉ:੧੬.ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ 

ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੁਣ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਨ 

੨ 

੨੨4 << 4 ੧੧੦੦੬੨੬੦੧੬੦੬ ਰੰ 
੮ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬ 
ਲਾਲਾ, 

ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ।੪।੪।੨।੫੧੧॥ % ਦੁ ( 

ਨੋਟ: ਮ: ੧ ਦੇ ਛੱਤ ੨ 0 

ਮ: ੩ ਦੇ ਛੰਤ ੫ ਮੰ 
ਮ: ੫ ਦੇ ਛੰਤ 8 (ਹੀ 

ਕਲ 1 

<< ਲੀ ਨ 
ਕੁਲ ਜੋੜ _ ੧੧ (੍ 

<<, 40 ਕੀ 2 ਸਿ 
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੨੫੬੯੨ ੧੬੯੫੬੨, 

(੩੩੬) ਗਾਉਂੜਾੀ ਝਾਵਨ ਅਖਗਾੰ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾਂ ੨੫੦ 

(9੨੧੬੦ਣ੦ਣ੦ਣ੯੬੦੬੦੬੯੦੦੬੦੨੬੦੬੯ਣ੦ਣ੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦6ਣ੦ਣ੦੦੧੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੪੬੯੬੦੦੦ਣ੦੬੦ਣ੦੬੦੬੯੦੦੦੦੦੦੦ਣ੦੦੦੬੦੬੦ਣ੧੦੨੦੬੦੦੯੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦) 

00 00 

11 
0 
ਨ ( 
ਹਰ ੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਗਉੜੀ 

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
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ਓੰਥਾਨਕਾ : ਇਸ “ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹ 
ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੀ 
ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ 
ਸੁਪਤਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੈਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਤਮ-ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 

ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰਣ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । 

ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੁ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਲਗਾਉ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ 

ਨੂੰ ਉਸ.ਦੀ ਬਣਾਈ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਥਾਵੇ' ਪਰਮ 
ਪਰਮਾਰਥ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 
ਉਹ ਅੱਖਰ-ਕਰਮ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ 

ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰ ਸਿਧ 

ਝਾਯੈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ “ਰੀਰੀ, ਲਲੀ” ਅਤੇ ਅਯੋ ਅੰਡੈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ 
ਪੱਕੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਠੀਕ 
ਢੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਪਾਂਧੇ 
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੈਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਤਮ-ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਗਾਤ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ 
ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ 

0 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

0 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਸੀ ਮਾਤਾ ਰੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਾਮ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 
( ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ 

ਕੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
& ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਭੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵਰਣ ਆਦਿ ਗਹਿਣਿਆਂ 
(1 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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੧੧੨੮ 

<< ਵਾ, ਰਾ , ੬, 
੫੬ 

੨੩ ਉੱਚ 0, ੨ 

“ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਵੈਜਾ ਅੱਖਰ”। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਨ 

ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦੇ ੫੨ ਅੱਖਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ (ਹੀ 

ਕਰਕੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਬਵੰਜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈ 
ਵਰਣ-ਮਾਲਾ । 0 

ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ੩੦ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਣ- ਨੂ; 
ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੀਹਰਫ਼ੀ (੩੦ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦੇ ੩੫ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨ 
ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਂਤੀ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਹੈ 
੧੧੨੦ “ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਨਾਮ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

੫੨ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 
ਗਉੜੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 

੩੪ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਓਅੰ ਪਾ ਕੇ ੩੫ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਵਨ 
ਅੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਨੇ-ਬਸੀਨੇ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 
ਹੁਣ ਤਕ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ 
ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਦਿਨ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੈਤਸਰੀ 
ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 

੨੧੨੧੨ ੨੧੨੦੨ 

6੨੨ ਲਨ 

2੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੬੧ 
ਦੀ 

੦੦੦੨੦ 

ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੋਕ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ] 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ 

<< “ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ” ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ 
ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੋ ਮੰਗਲ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਇਕੋ ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਜੀਵ ਦੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੀ। 

ਕਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੌਮਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ 
ਵੇਲੇਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੈਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੇਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, 

ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ̀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ 
ਵੱਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਸੁਖਾਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ 

ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। 

52੧੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੧ 
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ਸਲੋਕੁ ॥ 
੧. ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ [0 

ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥ ਹ 
੨. ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੈਜਨੁ ਜਹ 

ਗੁਰਦੇਵ ਬੈਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥ ਹੈ 
੩. ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ (0 

ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥ । 
4੩ 
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ਸਦ ਜੀ ਕਿਨ 
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥ 

੫. ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ 
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੈਪਰਾ ॥ 

੬. ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ 
ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥ 

2. ਗੁਰਦੇਂਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥ 

੮. ਗੁਰਦੇਵ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥ 

੯. ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ -ਸਖਾ--ਮਿੱਤਰ । ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ-ਅਗਿਆਨ 

ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਬੈਧਿਪ-ਸੈਬੈਧੀ। ਸਹੋਦਰਾ-ਸਹ”ਉਦਰ, 
ਦੂ 

ਇਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਮੇ ਹੋਏ; ਭਾਵ ਸੱਕਾ ਭਰਾ । ਨਿਰੋਧਰਾ-- 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਦੇ 

ਅਸਰ ਨਾਲ ਬੇ-ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ 

ਨਿਰੁਧਾਰ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੰਤੁ-ਉਪਦੇਸ਼। ਬੁਧਿ-ਅਕਲ। 

ਅਪਰੋਪਰਾ--ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ। ਹਰਤਾ--ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਪਤਿਤ- 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰੀ। ਪਵਿਤ ਕਰਾ--ਪਵਿੱਤਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ-ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ। ਆਦਿ--ਉਹ 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੁਗਾਦਿ-ਜਦੋਂ' ਤੋਂ ਜੁਗ ਟੁਰਿਆ। 

ਉਧਰਾ--ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਤੁ ਲਗਿ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ । 

“ਮਰਾ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ 
ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, 
ਭਰਾਵਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਿਆ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 
ਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 
ਹੈ। 

੨. ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨ੍ਹੋਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਤਕ 
ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਬੈਧੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ। 

੩. ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ, 
ਇਨ ਜਿ 

੨੨੬ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ-ਕੁ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ 

ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਨ 

ਮਤ 

ਗਓਲੀ ਬਾਗਨਾ ਹਮਰੀ ਜਿਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੪੦ 
੨੦੨੧੨੭੨੯੨੬੨ ੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨6੨੨੬੨੨੪੨ 

ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨੰ 
ਪਾਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ 
ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਨੂ 
ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੰ 

੫. ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨ 
ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। 

੬. ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਪਾਪੀ-ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਤਿਤ 

ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

936 6 
<<, 

ਟੀ 
੨੨ 

ਸਾ ॥ 

੧੬੦੬6 ੧੦੩੬੩ 
(5 
੨੬ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

3 ਗੇ : ੫ ੩ & ਭੂ ਹਰ ੨ 

<< ਪੋਪ ਰਤ । ੨ । 1 ਪਰ £ 
੧੮੦੦੬੦੪ 

ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਮੰਤੜ੍ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

੮. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੋ 

ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ 
ਸੰਗ ਮੇਲੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨੈ 

ਲਾ, 
ਨ 

੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦ 

ਪਾਪੀ ਭੀ ਤਰ ਜਾਈਏ। (0 
੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਲੇ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ 1 
ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ।੧। ॥ 

ਸਲੋਕੁ ॥ ( 
੧. ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪਹਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ $ 
੨. ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥ ਨੂੰ 

ਪਉੜੀ ॥ ਹੈ 
੧. ਓਅੰ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ (4 
੨. ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੈਕਾਰੇ ॥ । 
੩. ਆਪਹਿ ਸੁੰਨ ਆਪਹਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥ 

੪. ਆਪਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ ॥ 
੫. ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥ 
੬. ਆਪਹਿ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਓ ॥ ੍ 
੭. ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਅਸਥੁਲਾ ॥ ਹੀ 
੮. ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ ॥੧॥ 1 
੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

੧੦. ਵਨ ਲੜਨ ਚ ਮਨ ਹੀਨ ਕਥਾ ਭਰਨਾ ਹਉ 
੧੦੬6੩੯੬੯੬੯੪੬੬੬੦੬੦੬੬੦੦੦੪੬੬੦੬੬੦੦੨੬੨੦੬੦੨੨੦੦੬੬੨੯੬੨੦੬੦ 

ਤਲ ਲਾ ਕਲਾ ਕਿਲ ਕਣੀ ਕਲਾ ਕਲਪ ਖਾ 

ਦਾ 

ਲਾ ਖਲੀ 



ਵਾ, 

ਇਆ ਆ ਆ ਆ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਨੀਕ' ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜਾ (੩੩੮ ਗਾਉਣਾ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ₹੫੦ 
(੨੯੨੯੨੬੧੨੬ ੧੨੬੦੨੬੦੯੬੦੨੬੦੪੬੧੬੯੬੦੯੦੬੯੧੬੯੬੦੦੬੦੧੬੦੧੬੬੯੨੬੦੬੦੨੬੦੨੬੬੦੪੬੦੦੬੦੪੬੦੦੦੬੦੧ ਕੰ 

|! __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਰੋਗੁ-ਹੋਵੇਗਾ। ਓਅੰ- ਕਰਿ ਕਿ ਪਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। 
ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਣ-ਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ । ਆਦਿ-ਜਗਤ ਤੇਰੇ ਸੈਤਨ ਕੀ ਮਨੁ ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲ 

ਉ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ। ਮਧਿ-ਜਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ। ਅੰਤਿ- ਪਦਾ ਅਰਥ :ਰਵਾਲਾ--ਚਰਨ-ਧੂੜੀ । ਰਹਾਉ-ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ । ਹੈ 
ਨ ਜਗਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ। ਸੁੰਨ-ਸੁੰਵ, ਜਥੇ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ੯. ਅਰਥ: ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਭੂ! 
06 ਭਾਵ-ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ : ਮਰ 

(| ਜਾਸਨ-ਜਸੁ। ਆਪੁ-ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨੂੰ। _ਮਾਇਓ-ਮਾਂ। ੧੦. ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੋਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ।ਰਹਾਉ। ਅਸਥੂਲ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ। ਲੀਲਾ-ਖੇਡ । ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੰ 

8 ___ ਔਰ ? (ਮਲੰਗ? ੧. ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪਿ ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥ ਹੀ 
ਨ '£ _ਐ ਗਰਦੇਵ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ੨. ਏਕਰਿ ਏਕ ਬਖਾਨਨੌ ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ ॥੧॥ _ ਨ 
( ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪੀ 

੍ ਉ 

2 ਦਾ ਰਿ ਜੋ 3 (6 0 ਕਿ-) ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਵਟ __ ੨. ਏਕਹਿ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ॥ 
ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ੩. ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰੈ ॥ 
0 ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ੪. ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੈ ॥ 
(0 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ __ ੫. ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥ 
ਨ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ੬. ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ ॥ 

ਮੰ __ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।੧ ੭. ਦੁਰੂ ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਪਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥ 
ਮੀ (/ਪਓਂੜ?) ੮. ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥ 6 

ਪੱਟੀ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਅੰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰੰਭ ਪਦ ਅਰਥ : ਅਕਾਰਾ-ਸਰੂਪ। ਨਿਰੌਕਾਰ-ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਹਉ 
ਕਰਦੇਹਨ : ._-. ੨. _%  ਥਿੰਨਾਂ। ਗੁਨ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵ-ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ। 8 

ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਸਮੇ', ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਨ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
(0 ਕਿਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਹੇ। ਸਰਗੁਨ--ਉਹ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ & 
ਨ ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਕਹਿ-ਇਕੋਂ _ਹੀ। ਆਕਾਰ-ਜਗਤ ਮੂ 

੍ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ। ਸੂਤਿ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ। ਭਿੰਨ-ਵੱਖ। ਨੂੰ 
੨. ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੀ ਬਿਸਥਾਰੈ-ਖਿਲਾਰਾ। ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੈ--ਦਿੱਸ ਪਿਆ। ਉਪਾਇਓ- ੍ 

ਹਉ ਰ੍ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਉਤਪੱਤੀ । ਦੁਹੂ ਭਾਤਿ-ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। | 

0 ਹੇ ਆ । 

੩ ਰਮ (ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਗਲਿ 2 (ਨ 
( ਨ ਕਉ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂ 
ਆ ਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਮਹ 

। ਨ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੰ 
ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ % 

(ਉ' ਨ ੨ ਚੀ ਪੇਦਾ 'ਕੀਤਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਰੂਪ & 
ਨੂੰ 99 ਨੇ ਅਮਲ ਅਸ ਹੂਆ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨ ੬. ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਦ 
(0 ੭. ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਤ । 

ਨੂ ਦਿੰਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੂਖਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਰੂਪ ., ਕਰੂ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮੈ 00 ਨ ਪਾ 

॥ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜਗਤ ਇਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੧। [ 
ਨ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੧. ਨੋਟ : ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨ 
( ਸਕਦੀ ।੧। ਆਈਆਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈ। _ ਸਿ 0 

੨੦੦੬੬੧੬੦੦੦੬੦੦੬੦੨੯ਟ੦੦੦੬੦੦੬੬੧੬੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੯੬੯੬੬੪੬੬੧੬੦੦੬੬੧੬੦੦੦੦੯੬੪੬੯੬੯੬੦੦6੬੦੬੬੦੬੦੬੦੦੦੦6੦੦੦6੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬/ 
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ਨਰ ਪਾਨ ੨6੧੨੬੦੨੧੨੦੧੨੦੨੦੨੧੨੨੩੬੧ 
ਮਹ 

੯) 
੨੦੨੬੦੨੦੬੦੨੬੦੬੨੬੦ 

ਬਿਆਪਤ-ਜ਼ੋਰ 
0 

(੩੩ ੨੬੬੬੨੨੬੦੨੬ 

--ਭਟਕਣਾ। 
ਨ ਹੈ। 0 

ਕੰ ਸ਼ਾਹਹਿਥਾ 
੬ ੨੬੧੨੫੬੦੦੦੨੦੫੦੦੬੯੨੦੦੦੨੧ 

ਲੀਰ 
ਸਹਿਮ। 

ਗਿ 
| ਜਾਪਤ-ਦਿੱਸਦਾ 

ਜੱ 

ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਅਉ ਉਸ 
2#ਲ0ਲ6ਣ 

ਹੈ। ਸੈਸੈ 
ਤਾਹ ਕੋ--ਉਸ ਦਾ 

੨੦੬੩੯੬੦੦੯੬੦੬੦੬੬੪੬੦੬੦੬0੬੦= 

ਰਿ 
ਪਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। 
ਤੌ 

: ਜੰਕ' 
ਆ 

ਦੇ 

ਉ 
(ਪਉੜੀ 

ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ 

ਆਸ 
ਤੇ ਧਨਵੰਤ 

੬ 

ਰਿ 

! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 
ਨ 

0 
ਸਿ 

ਦੇ 
ਸਰਪ 

ਐ ਸਾਈਂ 
ਜੀ! 

=ੰ 

0 

(ਵੀ 
ਹੂ 

ਮੋ 
ਸੇ 

ਰੁ 
੍ 

ਸਾਈ 

ਰੱ 

ਮਿ ਅੰ 
ਦਾ ਕੀ ਨਿ 

੍ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰੇ 
! ਮੰਗ ਕੀਤਾ 

ਪਰ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 

।'ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ 00 
ਰੱ (0 

ਜਿ 

/ ਦਆਰੇ 
ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ 
। 

ਦਾਅ 

ਰਾ 
ਨ 

) ਹੇ ਭਾਈ 
” 

ਸਿ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਕੀ 
੧. ਓਅੰ ਦੁ 

ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ 
ਹੈ। ਅਤੇ 

੧. (ਸਲੋਕ 

ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ 

ਖ਼ਰੀਦ 
8 

; ਉ: ੧. ਹਰ ਨੇ ਆਪ ਿ ਕੀਤਾ 
ਉ: 

ਤੇ ਧਨਵੰਤ ਉਹੀ 
ਚਰੀ ਦਲ ਨੰ 

0 

ਹੂੰ ___ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ' ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਿਸਚਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 
ਿ 

( 

ਨ ਹੈ, ਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆ 
ਅਸਰ 

ਜਿਹੇ 8 

( 
1 

ਨੂੰ ਉਹ 
ਜਗਤ ਨੂੰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗਜ 

। ਰ ਰ 

ਜਰ ਕਣਦ 
ਸਿ 

ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ “ਧਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ (6 

ਨ 
ਇਕੋਂ ਪਬੈਧ ਵਿਚ ਰ ਰੇ-ਨਿਆਰੇ 

ਤਿੰਨਾਂ ਸਿ 
੨. ਤਤ ਕਲਾਂ ਪੰ ਰੀ ਵਿ 

0 

ਰੇ 
ਨੀ ਨਿਆਰੇ- 

ਵਿਚ 

ਹੈ 

ਸਤ 

ਹੁੰਦੀ 

ਨ 

0 ੩. ਉਸ ਵਾ 
ਹੈ, ਤਮੋਂ ਗੁਣੀ ਪਤ ਦੁਨੀਆਂ) 

ਵਿਚ 
ਪਵਿੱਤਰਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਰੈ 

| ਬਿਸਥਾਰ 
ਐਨ 

(ਪਉੜੀ 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿ ਨ 

ਰਸ 
ਜੋ ਗੁਣੀ ਮਾਝ 

ਸਤੋਗੁਣੀ (ਦੇ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 0 

ਹਾ 
ਰਜ ਗੁ 

ਵਿਚ 
= 

) ਸਰੀਰ ਬਣਾ 

ਰਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ 

[ ਨ 
ਇਹ 

੧ 

' ਕੋਈ $ 

ਜੀ 

ਵਾ ਹੀ 
ਮੋਸ 

ਨ 

ਸੇ 
ਹੈ ਸਤਿ 

ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ 
ਤਾਂ 

& 

ਹੀ “ਰਗ ਖਿਸਕ 

ਸਤਿ ਹੈ, 
ਤੇ 

ਉਪ 

ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਜਗਤ 
੫ 
44 

. 

2 
ਕ 

ਕਿਸਮਾਂ 

੨. ਉਸ 

ਹੀ ਕਿਉਂ 

ਹਰ 
੩ | ਤੂੰ ਅਨੈਕਾਂ 

ਨ 
& 

ਬਰਨ-ਸਾਰੋ 

ਮੱ 

੫.ਹ ਪ੍ਰਭੂ . 
ਹੈ। 

ਮੋਹ ਭੀ ਤੂੰ 
ਭੀ ਨਹੀਂ 

' ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 

( ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ਮੂਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
ਐ ਗੁਰੁ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਉ 

ਰੋ. 1 

ਝ 
21 

੧ 
ਨ 

ਹੀ 
ਆਪ ਹੀ ਵਧ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਭਾਤਿ 

ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ 
ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦ 0 

ਹ ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪ 
ਪਭ _ਉ: ੩. ਹੇ ਹਵਾ ਹੀਅਜਮਣੀ 

ਲੀ 

ਪੇ ਦੀਨ ਨ ਖਰਾ ਹੈਂ'। 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਉ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ 

੧) 
ਡਾ 

ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

' ਪਾਇਆ 
ਜਾ 

ਹੈ। 

ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਰਨ 

੍ 

ਹਾਰਾ 
3 ਅਤ ਨਹੀਂ 

ਜੀ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਉ ੩ 

ਰੇ 

੨ 
੮. ਗੁਰੂ 

<< 
ਬੈਠੇ ਦਾ 

ਨ ਗੁਰੂ 

ਕੀ ਹੈ; 

ਰਲ 

0 
ਦੇ ਉਰਲੇਂ- 

ਪ੍ਰ: ਰੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ 

(0 

੍ ਰੀ, 

ਆ ਲਓ 
ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 

6 

ਲੋਕੁ ॥ 

: ੪. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉ 
ਉਸੇ 

0 

ਨੀ 

ਸਲਕੁ 
ਸੰਪੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ॥ 

ਉ: ੪. 
ਹੈ ਅਤੇ ਝ 

ਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੰ 

( 

ਵੈੌਤ ਸੇ ਸਚੁ ਨ ਪਾਸਿ ॥੧॥ 
ਸਿਮਰਨ ਜਨ ' ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ 

ਨ 
(0 

0 ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਚਿ 

[: _ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨੰ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ 
੭ 

ਉਦੇ 
ਵਸ 

ਉ: ੫. ਹੋ ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਨ 
ਪਿਆ ਮੂ 

(1 
ਸੋਊ॥ 

ਉ: ੫. ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ ਦਬ 

ਹੀ 
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ; ਕੋ ॥ 

ਕੁਝ 
ਰਲ ਥਾਂ ਸਤਿ ਸਰੂਪ 

੯ 

ਹਉ 

ਹੀ ਿ 
ਭਿੰਨ ਨ ਕੋਊ 

ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 

ਕੀ ਪੱਤ 

ਕਮ 

ਤੇ 

1 

੬. ਹੁਣ 
੨4 ਪਾ 

ਉੱਚੀ 
ਨ 

੧ 
੍ ਸਤਿ 

ਪਾਯ ॥ ਹਾ 

ਹੈ। 

ਇਸ ਆਤਮਕ 

0 

(ਰਿ 
ਰਾ 

ਨ 
ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ 

ਸਾਧੂ ਜਾਣੋ। ਮੂ 

ਰੰ ਤੋ. ਸੋਊ 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! 
ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ 

ਮੈਂ ਉਸ ਹੀ 

8 ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ 
ਪਤ ॥ 

2. 
'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 

ਸਿ ਹੈ ਭਾਈਓ। 
ਨ ਦੇ 

( 

0 8. ਆ 
ਨਹੀ 

ਕਛੁ 

ਅਵਸਸ਼ਾ 
ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ 

ਹਨ 

। ਸੈਸੈ ਭਰਮੁ 
ਕੋ ਜਾਪਤ ॥ 

ਗਰ ਸਾਹਿਬ 
ਜਾਂ 

੍ 

ਰਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਤਾਹੂ ਕੋ 

ਦੇ, 
ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ 

(0 

ਹੂ 5 ਕਾਪੀ 
॥੩॥ 

ਸਵ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ॥ ਨੂੰ 

&% 
ਦੈਂਤ ਸਾਧੂ 

ਤੇ 

ਕਰ 

ਮੰ 

ਹੀ 2. ਸੋ 
ਤਾ ਕੈ ਸਦ 

੭ 
ਵੇਤ--ਧਨ 

ਵਾਲੇ । 

ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਤੇ 
ਸਭੁ ਧੁਰ ॥੧॥ 

[[ ੮. ਨਾਨਕ 
ਸੇਈ--ਉਹੀ 

ਬੈਦੇ । ਮਾਰ 
ਸੁਚਿ- 

- ਧਨੁ ਧਨੁ 
ਹੋਤ ਜਾਤ 

੨੨੦੬੨% 

। ਪਦਾ ਅਰਥ ਸਰ 
ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, 

ਦਿਰ ਜੋਹਿਣ 
ਆ ਬਿਹੂਨੇ 

੦੨੪੨੬੦੩੬੬੦੩੦੩੩੩੬ 

[ ਸੇ-ਉਹੀ 
ਵੀ 

| ਤਿਹ-ਉਨ੍ਹਾਂ। 
ਲਨ 

ਪਾਧੀ-ਪਾਉਂਦਾ 

੨੧੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੨੯੦੯੦੦੦੦੦੦੬੦੬ 

ਲ 

ਰੱ ੨੦੨੧੦ 

ਪਵਿੱਤਰਤਾ 

ਜਿਹ--ਜਿਸ 

੨੨੧੨੦੭=੨% 

ਆਤਮਕ 

| 

੨੨੨੧੨ 

| ਸੋਊ-ਉਹੀ 
ਜਾ 

ਟ੧੨੪੦੦੦੦੦੬੯੯੨੦੨੨੧ 
ਮੀ ਵਾਲਾ ੨0੨%੪੨੨੬੯੦੦੨੦੬੦੦ ੬ ੧੨੨੦੧੦੧੨੦੦੨੧੬ 



ਦਾ 

੨੦੩੬੦੩੦੦੬੦੨੦੨੨੪ 

੨੨੦੦੦੨੪੨੦੨% 

ਮਨ, 
0 
॥ 

੧ 

੨੦੦੦੨੦੨੦੨੧੪ 

੨੨੧੦੯੬੧੦੦੨੫੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬ 

੧੦੨੦੦੦੦੬੦੨6੨੦੨੦੨੦੦ਟ੦੨੦੦੦ 

੧੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦ਟ੦ਟ੦੬੦੬ 
ਕਾ, 

੧੨੧੨੦ 

੯੧੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬ 

੩੧ 

੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੬ 

੨੩(% 

ਲਾਅ ਅਲ ਕਲਾ 

ਦਾ ਕਲਾ ਰਾ ਲਾ ਤਾ ਦਾ ਕਿ ਪਖ ਕਿ ਪਦ 

੧. ਧਧਾ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ ॥ 
੨. ਧਨਿ ਤੇਊ ਜਿਹ ਰੁਚ ਇਆ ਮਨੂਆ ॥ 
੩. ਧਨੁ ਨਹੀ ਬਾਛਹਿ ਸੁਰਗ ਨ ਆਛਹਿ ॥ 
੪. ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਰਜ ਰਾਚਹਿ ॥ 

ਧੈਧੇ ਕਹਾ ਬਿਆਪਹਿ ਤਾਹੂ ॥ 
੬. ਜੋ ਏਕ ਛਾਡਿ ਅਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਹੂ ॥ 
੭. ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਦੀਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਕੂਰ-ਕੂੜ, ਨਾਸਵੰਤ । ਧੂਰਿ-ਖੋਹ । ਪੁਨੀਤ-- 
ਹੈ ਪਵਿੱਤ੍। ਜਨੂਆ-ਦਾਸਾਂ ਦੀ। ਧਨਿ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇਊ- 

ਉਹ। ਜਿਹ ਮਨੂਆ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਇਆ ਰੁਚ-ਇਸ 
ਧੂੜੀ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਬਾਛਹਿ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਛਹਿ-ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਰਜ--ਚਰਨ-ਧੁੜੀ। ਰਾਚਹਿ-ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਧੇ-ਜੰਜਾਲ। 

। ਤਾਹੂ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਨ ਕਤਹਿ-ਹੋਰ ਕਿਤੇ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ)। 
ਹੀਐ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 

ਅਰਥ : ।ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਧਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ 

ਪਿਆਰੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਅਸਲ ਰੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸੈਤ ਜਨ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 
ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 

ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਸਭੋ ਹੀ 

ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ 

ਖ਼ਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

(/ਪਓੜ?/ 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਲਈ 

ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ? 
ਧੱਧੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ 

ਅਜਿਹੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ 
ਹੈ। 

੨. (ਅਤੇ) ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ 
ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰਕ-ਧਨ ਨਹੀਂ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ? 
ਨੀ 1, 

<੦੦੦੦੧੦੦੦੦੦੬੯੦੨੨੬੧੦੯੦੦੦੦੦੪੬੧੦੦੦੧੬੧੬੯੦੦੬੦੬੦ਟ੦੮੦੬ ਕਲਾ, ੮ 

<੦੨੦੨੪੨੩੨੪੨ 
2੦੬੦੬੯੬੯੬6੬੦੬੪੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੨੦੬੦੨ 

੨੨੪੨੬੨੦੨੪੨੦੩੨੦੨ ੨੨੨੧੨) ੧੭੫0੦੧੭੨੦੨੦ 

ਗਾਉੜਾੀ ਝਾਵਨ ਅਥਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੨੫੧ 
੧੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬ ਵੱ 

ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ 

ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ-ਧਨ 

ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੪. ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਦ ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈਬੜਦੇ ? 

ਉ: ੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਦੱਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ (ਕਹਾ) 
ਕਿਥੇ ਚੈਬੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੈਸਾਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਮੈਂ 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨ 

ਉ: ੩. 

5੨੬੧ 

ਆ ੨੪੨੧੨੦੨੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੦੨੦੨੨੬ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ : ਹੀ 
੬. ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 
`ਨਹੀਂਜਾਂਦ। ਰ੍ ॥ 

੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨੂੰ 
ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿ 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਭਗਵਾਨ) 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹਨ।੪। 8 

ਸਲੋਕ ॥ 
੧. ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ਭਿਆਨ -ਧਿਆਨ 8 

ਮਨਹਠਿ ਮਿਲਿਅਉ ਨ ਕੋਇ॥ 
੨. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ । 

ਭਗਤੁ ਭਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥੧॥ (0 

. ਝੰਡਾ ਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਤਉ ॥ 
੨. ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਸਾਸਤ ਕਰਿ ਭਾਤਉ ॥ ( 
੩. ਝਿਆਨੀ ਸੋਇ ਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਊ ॥ (4 
੪. ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਊ ॥ ਹੀ 
੫. ਭਿਆਨੀ ਰਹਤ ਆਗਿਆ ਦੁ ਜਾ ਕੈ ॥ ਹੀ 
੬. ਉਸਨ ਸੀਤ ਸਮਸਰਿ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ॥ ( 
੭. ਭਿਆਨੀ ਤਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਮਹ 
੮. ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਡਿਆਨੁ-ਗਿਆਨ। ਹਠਿ--ਹਠ ਨਾਲ, ਬਦੋ- 
ਬਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਡਿਆਨੀ--ਗਿਆਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਖ ਬਾਤਉ-ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

ਨਾਲ। ਅਨਿਕ _ਭਾਤਉ ਜੁਗਤਿ--ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨੂ 

ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਾ ਕੈ-ਜਿਸ ਦੇ (ਹਿਰਦੇ) ਵਿਚ। ਜੋਗੁ- 0 

ਮਿਲਾਪ। ਆਗਿਆ-ਰਜ਼ਾ। ਉਸਨ-ਗਰਮੀ, ਦੁੱਖ। ਸੀਤ- ਨ 

<, <= << <<, 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜੀ (੩੪੧) ਗਾਉਂੜਾ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੧ 
9੧੨੦੦੬੩੦੬੦੬੦੦੯੨੯੦੦੬੯੬੯੬੯੬6੬੯ਣ੦੨੦੦੦੨੯੨6੯੨੧ਣ੦੨੯੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੯ਟ੦ਣ6ਣ੬6੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੬੯ਟ੯ਣ੬੦੦੯ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੪੬੯੬੦੬੬੬੦੬੦੬੦ਟ੯ਟ੦੬੩%) % 
ਤਕ 
ਜਿ 9 

ਮਹ ਅਰਥਾਂ : ਸ਼ਲੌਕ/ ਸਲੋਕੁ ॥ 1 
[ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਅਨੇਕਾਂ ਲੌਕ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ __ ੧. ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਿ ਨ 
ਰਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥ 

ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਨ, ੨. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋ 0 

ਹਉ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ? ੪ ਇਉ ੍ 
0 ਉ: ੧. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭੀ ਮਹ 
0 ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪਉੜੀ ॥ ਨ 
। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ __ ੧. ਯਾਂ ਜੁਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ ਕਉ ਆਇਆ ॥ ਹਉ 

(8 ਹਿਰ ੨. ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ॥ ਹੀ 
(0 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ੩. ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਤੇ ॥ (8 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਰ ਕਿਹੜਾ &ੂ ਜਸ ਜਸਬੀਰ 
ਰੱਬੀ ਭਗਤ (ਗਿਆਨੀ) ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ? ਇ ਮਰੇ ਨੇ ਛ ਲਜ ਰੇ ਹਰ 

ਹੈ! ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮਤਿ __“ ਉੱਥਝਿ ਲਾਲ (0 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ੬. ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਮਨਹਿ ਬਿਸਰਾਨਾ ॥ 1 

0 ਓਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ ੭. ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥ 1 
ਹਉ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ।੧ ੮. ਇਤ ਉਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਿਸਰਹੁ ਨਾਹੀ ॥੬॥ ਹਉ 
4 & 

ਮਹ /ਪਓਂੜ?) ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਢੋਰ-ਡੰਗਰ, ਮਹਾਂ _ਮੂਰਖ। ਆਏ--ਜੰਮੇ। ਮੂੰ 

ਹਉ ਪ੍ਰ: `_ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ _ ਮੈਥੈਰ-ਮੱਥੈ ਉੱਤੇ। ਯਾ-ਇਸ। ਮਹਿ-ਵਿਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ 
ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਜਨਮ ਵਿਚ। ਜਨਮਤ--ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ। ਮੋਹਨੀ-ਠੱਗਣੀ। ਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਥਾ? ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ-ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ। ਉਰਧ--ਉਲਟਾ, ਪੁੱਠਾ । ਸੀ 

$ ਉ:੧-੨_ਨਹੀਂ! ਡੰਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ _ਉੱਦੋੜਿਂ_ ਪਰੇ-ਫਸ ਗਏ, ਉਲਝ ਪਏ। ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂੰ 
ਉ____ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ _ੈਨਾਈ”ਹੈ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਤ ਉਤ-ਲੌਕ-ਪਰਲੋਕ 
ਪਰ ਰੂ ਕਾ ਤਣ ॥ 

ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ _ ਦੰਦ _ 
( ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਥਾਂ : ।ਸਲਕਾ/ ਮਹ 

ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ _ ਪ੍ਰ: ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ( 
ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ? ਹਰ 

0 ਪ੍ਰ: ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ___ਉ: ੧.ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੂੰ 
0 ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ, ਉਹ 
ਉਹ ੪.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ (ਪਸ਼ੂ) ਡੰਗਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨ 
( ਆਖਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ। (4 
(0 ਜੁੜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ (6 

ਇੰ ___ ੫. ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਓਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? 
( ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ _ਉਂ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹੀ ਨੂ 
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1 ਪਸਰਿਆ ਹੈ। 8 

(4 ਪਉੜੀ ॥ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ $ 
6੧. ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ॥ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।੮ 
&) ੨. ਆਪਹਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ( 
੧ ਰਿ ੧ ਹੀ ੩. ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਆਪਹਿ ਲਾਇਓ ॥ ੧_ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ । 

5 ਹੀ ਨ ਪਦ ਦਸਤ ਗਹਿ ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਬਿਖ ਸੋਰ ॥ 6 
੫. ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਊ ॥ ੨. ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸਰਨੀ ਪਰਉ ਹਉ 

(0 ਇਮ ਤ04- 4 ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਮੈ ਮੋਰ ॥੧॥ ( 
੧ ਏਕਹਿ ਬਿਸਥਾਰਾ 
0 ਇਹ ਸਗਲਾ ॥ 0 
0 ਪਉੜੀ ॥ ੧ 

6 ੮. ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ॥੮॥ ਵਾ 0 
0 ਰਿ ੧. ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਹ ਰਚਹੁ 
ਲੂ _ ਮਦ ਨਰਕ? ਸਭ ਗੋਸਲ ਜਗ ਜਸ 'ਖਸ-ਪੇ ਤਹ ਤਹ ਬੈਧਨ ਪਾਹਿ ॥ 
&( ਮੂਰਖ। ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬਿ ਨ ਛਟੀਨੈ 0 
0 ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਉਆ ਕਾ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ । ਤੇਉ ਤਦ ਹੂ ਲੀ 
 ਫੁਨਿ-ਮੁੜ, ਫਿਰ । ਸਾਕਤ ਤੇਊ ਕਮਾਹਿ ਸਿ 
ਨ ਦੇ ੮੧2 < ਰੱ 
0 ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੌਕ) ੩. ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾ ਕੋ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ॥ ਨ; 
ਹੈ... 8 ਆ ੪. ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ 0 
ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤਉ ਏਉ [0 

ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਚੇ ਏਊ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥ । 
& ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ __ ੫. ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ ਰੈੰਗ॥ __ ਨ 
੍ ਜੀਵ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕੌਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ __ ੬. ਭੂਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹ ਬੁਝਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਹੂ ਸੈਗ॥ ਨ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ੭. ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨ ਛੂਟੀਐ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ਨ ਸੁਧਿ॥ ਨੂੰ 
0). 

(0 

$ ੮ ਯਦਮ ਫੇ ਜ਼ਿਨ ਗੁਣ-ਰਜ, ਸਤ, ਤਸੇ-ਕੋਈ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰੋ, ਕੋਈ ਸਭ __- ਜਿੱਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ 8 
0 ਗੁਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਬੁਧਿ ॥੯॥ ਸੱ 
ਪੰ 

(35੬ ਨ ਨ << ੧੬ ਹੈ. ੨ ਮਿ ਰੇ ਰੀ ਪੱ ੯੧ (੮ । 
ਨ 5 0 ੧ ੯੬੧ ਮਿ 0 54 ੧ ਓਂ 4. ਪਰ ਨ 

ਨੂੰ 
੍ ਨ ਪਰ ਰੇ 5 0 ੨ ਨ “ਨ 1. ੧ ਡੇ ਨ । ਨ 4" ੧ ੧੮ ੧) 04 6 6 &% 0 6 ੧ ੧ ਨ ਜਿ ॥ਉ 
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ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਨਿਤਾ--ਇਸਤ੍ੀ। ਬਿਨੋਦ-ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ । 

ਦਲ ਦਾ 

0) ਕੁਸਮ-ਫੁੱਲ, ਕਸੁਭਾ ਫੁੱਲ। ਬਿਖ ਸੋਰ-ਬਿਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ, 

੨੦੨੧੨੧੬ 

੨੬੦ 

੧੨੦੨੦੧੩% 

ਪਿ << ੧੨ ਪ੍ਰ: 
ਵਾ ੨ 

੦੦੨੦੬ ਉ: 
1 

ਰਾ ੨੮੨੧੫ ੮= ੧੯੦ <੧= 

੧੦੦੦੦੦੬੭ 

੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨ 

(ਪ੍ਰੋ 

=<<,੧ਵ<, 

ਵਾ 
ਟ੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨ 

੨੦੦੦੨੯੦੦੬੦੬੦੦੦੦੯ਣ੦੦੦੦੦੬੦੨੦੨੦ 

(ਉਰ 

ਲਤ 

ਆ 
੨੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੬ 

ਪ੍ਰ: 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਫੂੰ-ਫਾਂ । ਪਰਉ--ਪਰਉਂ, ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈ-ਹਉਮੈ'। 
ਆ ਤਦ 

ਮੋਰ-ਮੇਰੀ, ਮਮਤਾ। ਸਾਕਤ-ਪ੍ਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ। 
ਕਰਮ ਰਤ-ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ। ਅਫਾਰ-ਨਾ 

ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤਾ। 
ਭੀਤਿ-ਕੌਧ। ਸੁਧਿ-ਸਫ਼ਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। 

ਅਰਥ - ।ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਗੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ? 

੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੈਗ 
ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਸੁਖ ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਰੈਗ ਵਾਂਗ 
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਕੱਚੇ ਰੈਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 
ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧। 

(ਪਓੜ?/ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 
ਸਮਝਾਈਏ ? 

੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਉ' ਸਮਝਾਓ 
ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ 
ਪਿਆਰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨ 
ਪੈਣਗੇ । 

੨. ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ 
ਬੈਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੀ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

੩. ਤੀਰਥ, ਬ੍ਰਤ, ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹਉਂ- 
ਹਉ' ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ 

ਦਾ ਭਾਰ ਭੀ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਿਰ `ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੪. ਹੈ ਭਾਈ ! ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੀ 
ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਮਿਲੇਗੀ ? 

੬੨੨੪੨) 
ਅਲ ਕਲ ਚਕ, 

(੩੪੪) 
<< ੨ ੩੦੩ ੨੨੫੦੩ 44 
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<<. 

ਗਾਉਂੜਾਂ ਬਾਵਨ ਅਥਗੀਂ ਮਹਲਾ ੪-੫ੰਨਾ ੨੫੨ 

ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ 
ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੬. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ 

ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜਦੋ' ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ- 
ਦਰਗਾਹੇ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ 

ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? 

ਉ: ੭. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਸਦਾ ਹੀ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖੇ ਗਿਣਦਿਆਂ 
ਤਾਂ ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਗਾਰੇ 

ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੈਧ ਧੋਤਿਆਂ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ 
ਜਾਏਗਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ । 

ਪ੍ਰ: _ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 
ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੯ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਟੂਟੇ ਬੈਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੈਗੁ ॥ 
੨. ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੋਗੁ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਰਾਰਾ ਰਗਹੁ ਇਆ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥ 

੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥ 
੩. ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥ 
੪. ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਦਰੁ ਸੁਭ' ਦੇਊ ॥ 
੫. ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੂ ਬਾਸਾ ॥ 
੬. ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ॥ 

੭. ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਜਾ ਕੈ ॥ 
੮. ਹਰਿ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥੧੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਜਾਸੁ ਕੇ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ । ਗੂੜਾ ਰੈਗੁ-ਪੱਕਾ 

(ਮਜੀਠੀ ਰੈਗ)। ਰਸਨਾ--ਜੀਭ ਨਾਲ। ਰੇ ਰੇ-ਓਏ ! ਓਇ ! ਭਾਵ 

ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੇ ਬੋਲ। ਸੁਭ--ਚੰਗਾ। 

ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥੇ ਤੇ। ਕਰਮੁ-ਪ੍ਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਸੈਪੈ-ਧਨ, 
ਪਦਾਰਥ । 

ਪ੍ਰ 

ਅਰਥ : ।ਸ਼ਲੰਕ/ 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਦੇ ਬੈਧਨ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦਾ 
ਹੈ? 

ਆ , <<, ਪਾ, ਲੀ ੬<, 

ਕਾਲਾ ਪੱਕ ਆ ਤਾ 

੨੨੦੬6੨੯੦% 
0 

੧0 

੧੦੦੨੧੬੦੨੦੦੦੨੬ 
ਹਾ 

੨੦੧੬੨੧੬ 
ਲਤ 

ਦਾ 

੨੬੬ 

੧ 

<< 
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੧੦੦੦੦੬੦੨੦ 
੬ 

੨੦੦੧੦੧੬੬ 
੬ 

੧੧੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੧ 
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੧੨੦੨੦੩0੬੯ਟ੦੦੦੦੦੨੬ 
<<, 

ਦਿ ਕਦ ਖਾ 
੨੧੦੦੨ 

੧੧੨6੬੦=੬੦੨੦ਟ੧6੦੦੦੦=੦੬ 

੨੧੨੯੬ 

੧੨੦੦੦੨੦੦੦੨੯੧੬ 

੨੦ਟ੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬ 
ਕੱਟ 

ਦਾ, 

੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦ 

੪੨੦੬੯੨੧੨ 

੨੦੨੧੨੨੧੬੧ 
੨੬ 

੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੦੨੨੯ 

(੪ ਵੱ 

ਦਾ ਰਾ, ਆ, ਆ, 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਧਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਬੈਧਨ 
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਹੈ, ਜੋ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੈਗ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । 
ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਨ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਕਦੀ ਅਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।੧। 

(੫ਓੜ?) 
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ 

ਕਿਵੇਂ ਰਚੀਦਾ ਹੈ ? 
. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੋ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਨਾਲ 
ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੀਏ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ 

ਜਪਦੇ ਰਹੋਂ (ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੈਗ 

ਲਉ)। 
ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

. ਹੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਓਗੇ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਇ, ਓਇ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੋਲ 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ। 

ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਜੀ ! ਬੈਠੋ। ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਆਦਰ ਦੇਣਗੇ । 
. (ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 

ਨਾਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗ ਲਵੇਂ' ਤਾਂ) ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, (ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

ਵਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ)। 

. ਇਥੇ ਜੌਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਨਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ- 

ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ̀ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 

ਐਸਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਹਰੀ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਧਨ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ 

ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੧੦। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ 
ਬਿਆਪਤ ਮੁੜੇ ਅੰਧ ॥ 

<<, 

ਸਦ =, 

ਨਹ 

੨. ਆ, 
ਕਲ ਰਲਾ ਰਲਾ ਅਲ ਅਲੀ ਅਨ ਅਪ ਅਣ, 

(੩੪੫) 

ਿ' 

ਗਾਉੜਾ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੪੨ 
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੨. ਲਾਗਿ ਪਰੇ ਦੁਰਗੋਧ ਸਿਉ ਰ੍ 
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਾਤੇ ॥ 
੨. ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ 
੩. ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਨਾ ॥ 
੪. ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥ 
੫. ਕੋਊ ਉਨ ਨ ਕੋਊ ਪੁਰਾ ॥ 
੬. ਕੋਊਂ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮੁਰਾ ॥ 
੭. ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 

੮. ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਅਲਿਪਨਾ ॥੧੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਬਿਆਪਤ-ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਧ-ਸੂਝ- 
ਹੀਣ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਿਬੇਕ-ਹੀਣ ਹੈ। ਦੁਰਰੀਧ--ਰੀਦਗੀ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ। ਬੈਧ-- 
ਬੋਧਨ। ਲਪਟਿ-ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਬਿਖੈ ਰਸ--ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ। 
ਅਹੰਬੁਧਿ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਮਦ-ਨਸ਼ਾ। ਮਾਤੇ- 
ਮਸਤ। ਊਨ-ਸੱਖਣਾ, ਊਣਾ, ਘੱਟ। ਸੁਘਰੁ-ਸਿਆਣਾ। 
ਮੂਰਾ-ਮੂੜ੍ਹ, ਮੂਰਖ । ਅਲਿਪਨਾ--ਅਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ । 

ਅਰਥ : (/ਸਲੌਕ/ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਇਹ ਜੀਵ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਫਸ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

.ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਮੂਰਖ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਰ੍ 

. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ “ਤੇ ਉਹ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧ 

ਪਉੜੀ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

. ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਚੰਬੜੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਜੌਮਣ 

ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 
ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 

ਉ: ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, 

ਪ੍ਰ: 

ਨਲ, ਆ, ਲੀ ਰਾ ੨੦੨੦੦੯੦੦੬੯੦੦੬੯੦੦੦੯੬੪੯੬੦੬੯੬੦੦੦੬੦੬੯੬੯ਟ੦੬੦੬੦੬੦੨੬੦੦੨੦੦੬੯੦੯੦੬੬੦ ਰਾ, 

੧੨੦੨੦੬੯੬੦੨੦੬ 

1! 
੧ 
੫ 

੦੬੦੨੦੦੦੨੦੬ 

੯੦੨੭੨ 

੧੬੧੦ 

੧੨੧੨੦੦੨੬੬੧ 

੨੬ 

੨੦੨੦੩੧੨੦੨੬੦੦੦੬੨ 

੧੦੦੬੦੦੦੬੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨ 

੨੦੬੦੨4੬ 

੨੧੨੧੨ 
<<, 

੨੦੨੦੨ 

6੨੯੬੧੬੩ 

੨੦੦੧੬ 
੨ 
੨੨੦੬ 
੨ 
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ਕਾ, 

ਵਾਅ 
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। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਾ ਅਥਾਹ-ਸਮੁੰਦਰ 
। ਓਵੇਂ-ਓਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 8 
( ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ : ੨. ਫਿਰ ਉਹ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨ 
ਉਇ ੫.ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ। ਮੈ 
0 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਇਹ ਨ 
੍ ੬.ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 6 
ਨ ਹੈ। ਹੈ।੧। ਹੀ 
ਫੀ ੭. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ /ਪਓੜਨ/ 
7 _ ਵਾ 1੮੧ ਦਰ ਕ 

ਹੂ >> ਤਰ ਉਧਰ ਤੀ ਜੀਣ ਲੱਗੀ 'ਜਾ ਜਲ? ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੰ 
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ਵਰ 

0) __ ੪. ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ _ ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ। ਜੋ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ-ਮਿੱਤਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਉਰ ੫. ਫਿਰ ਯੱਯੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ : ( 
ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 

ਨ ੬. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੰ 
ਨ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।੧। ਮਹ 
| ੭-ਫਿਰ ਯੱਯੋ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ (ਪਓਂੜ?/ ੍ 
ਮਹ ਰਿ ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਸਮੇਂ ਨ 
੧ ੍ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਨ 

0 ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੁਖ ਉਸੇ ਪ੍ਰ; ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੈ 
4 ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ? ਹੀ 
ਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।੧੪। ਉ: ੨. ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ 
( ਸਲੋਕੁ ॥ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ 
£ ੧. ਅੰਤਰਿ ਮਨ ਤਨ ਬਸਿ ਰਹੇ ਅੰਤ ਸਮੇ' (ਇਥੇ ਹੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। _ % 
ਜੰ ੪ [ਆ ਤ਼ ੧ 

0 ___ਈਤ ਊਤ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਤੇ ਸਿ ਨਾ ਕਰ ਸਿਸ 
8 ੨: ਗੁਰਿ ਪਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਵਿ (ਵੀ ਨ 
( ਛੇ. ਦੇ ਉ: ੩. (ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਤੱਕੋ) ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਨੂ 
$ ___ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਨੀਤ ॥੧॥ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਕੋਈ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨ 
ਮਹ ਪਉੜੀ ॥ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ: ( ਵਿ ੫. ਅਨੰਦਿਨੇ ਜਿਹ ਤਾਸ਼ ਕਉ ੪. ਘਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ ਜੀਵ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰ 
ਕ ਜੋ ਮਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। । 
।॥ ਨੀ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰ: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
0 ੨. ਇਹ ਬਿਖਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਛਿਅ < (( ਹਸ । ਉ: ੫.ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਜੋ ਨਾਸ ਨੂ 
&[ __ ਛਾਡਿ ਚਲਿਓ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਹੋਵੇ। (0 
(; _੩. ਕਾ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥ ੬. (ਅਤੇ) ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੂ 
0 ੪. ਗਿਹ ਬਨਿਤਾ ਕਛੁ ਸੈਗਿ ਨ ਲੀਆ ॥ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਰੰ 
0 ੫. ਐਸੀ ਸੈਚਿ ਜੁ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ ਤਰ 8 (0 
6 ੬. ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਜਾਹੀ ॥ ਮਿ 11 
ਮੀ ਮੂ ੧ ੭. ਸਾਧਸੈਗਿ ਕਲਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੁੜ ਨੈ 
ਮਹ ੮. ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧੫॥ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੀ 

(6 ਪਦ ਅਰਥ : ਅੰਤਰਿ-ਅੰਦਰ। ਈਤ ਊਤ ਕੇ ਮੀਤ- ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ-ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਨੂੰ 
0 ਲੋਕ-ਪਰਲੌਕ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ। ਤਾਸੁ ਕਉ- ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।੧੫ _ 0 

( ਉਸ ਨੂੰ । ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਚਾਰਿ ਛਿਅ-ਦਸ। ਸਭੁ ਕੋਇ- ਸਲੋਕੁ ॥ 0 

(੧ ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਕਾ ਕੋ-ਕਿਸ ਦਾ। ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। ਬਨਿਤਾ- ੧. ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ( 
ਨ ਇਸਤ੍ੀ। ਸੈਚਿ-ਇਕੱਠੀ ਕਰ । ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ- ਮੁਖਿ ਭਿਆਨੀ ਧਨਵੈਤ ॥ ਮਹ 

੧ ਵਿਚ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੇ--ਉਹ-ਉਹ ` ਜਿਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਰਿ ਨ 
0 ਬੋਦੇ। ਰਿ । 
0 ਮਉੜੀ ਨ 
(| ਅਰਥ - (ਸ਼ਲੋਕ) ਲੇ ਰੋਇ ॥ ਵਿ 
(ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ! ਦੱਸੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਝਿਆਤਾ ॥ 
| ਜਾਣਕਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ 7 ੨. ਪੂਰਕੁ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਕਰਮਾਤਾ ॥ 
(੩ ੨4੨ ( ੜੇ ਨ 6 ੧੬ ( 0 ( 6 6 0 8 ( ੧੬੧ ੮ 0 (0 4 1 ੧0 ( 

੧" 00 ਰੇ ਰੇ ਹੇ 00) (ਕੰ 1 0) ਵਰ ਉਹ << ਨ 9 (15 ੧ 9 0 ( 0 ੫੮ ( 1 0 ਹਰ 

ਰਹ 

0: ( । ੨ ਪਰ ਹੇ ੭ 0 4 ਪਿ ( ਵਰ ਨ ( । ਹੈ ੧ 0) ੧ [0 ੮ 6; ੮ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੰ (੩੪੯) ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਗਾੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੩ 
(9੨੦੦੬੧੨੦੨੬੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦੨੦੨੦੬੦ਟ੦੦੬੦੬੯ਟ੧ਣ੯ਣ੦੬6੬੦੦੨੦ਟ੦੬੬੦੬੩੯੬੪੬੯੬੦੬੯੬੬੪੬੬6੬੯੬੪੦੬੦੬੦੨੦੬੦੩੦੦੬੦੬੯੦੯੨੯੬੦੬੪੨੦੨੦੦੨੦੦੬੦੩) ਨੰ 

1 ) ਰੱ 
: _ ੩. ਭਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਨ ੨੬ 

0 2 ਹਦ & 0 

। ੪. ਸੋਮਪਾਕ ਅਪਰਸ ਉਦਿਆਨੀ ॥ ੧. ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭੂਮੇ 
ਨ ੫. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਮਨਿ ਨਹੀ ਹੇਤਾ॥ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥ । 
(ਰੰ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਨੇਤਾ ॥ ੨. ਸੂਖ ਦੂਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ੬. ਜੋ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋਊ ਅਨੇਤਾ॥ ਸੂਖ ਦੂ ਦਿ ਹੂ 
&$ _ ੭. ਉਆ ਤੇ ਉਤਮੁ ਗਨਉ ਚੰਡਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ॥੧॥ ਹ 
0) _ ੮. ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧੬॥ ਪਵੜੀ ॥ 
੧੬ ਅਲ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮੁਖਿ-ਮੁਥੀ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ। ਮਿਰਤਕ-ਮੁਰਦੇ। __ ੧. ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋਊ ॥ 

( ਖਟੁ-ਛੇ। ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ-ਸਾਂਖ, ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, __ ੨. ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟਤ ਕੋਊ ॥ ( 
੧੧ ਯੋਗ, ਵੇਦਾਂਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ--ਕਪਲ, ਗੋਤਮ, ਕਣਾਦ, __ ੩. ਨਹੀ ਹੋਤ ਕਛੁ ਦੋਉ ਬਾਰਾ ॥ ਨ % ਛੰਤ ੨੩ ੧ 

ਜੈਮਨੀ, ਪਤੌਜਲੀ, ਵਿਆਸ। ਪੂਰਕੁ-ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਹਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨੇ। 8. ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਭੂਲਨਹਾਰਾ ॥ 
2 ਕੁੰਭਕ-ਪ੍ਰਾਣ ਰੋਕ ਰੱਖਣੇ। ਰੇਚਕ-ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ੫. ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਰੈ ਆਪੈ ॥ 
ਜੀ ਸੋਮਪਾਕ-ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਪਰਸ-ਜੋ ੬. ਕਾਹੂ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਤ ਪਛੁਤਾਪੈ ॥ ਨ 
14 ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੇ। ਅਨੇਤਾ-ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, __ ੭ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨੋ ॥ 1 
ਉ ਤ ਹਦ ਏ 2 । ੪੦੦ ੫ ਦਮ ੯, ਮਹ ਵਿਅਰਥ, ਨਾਸਵੰਤ। ਗਨਉ--ਗਨਉਂ', ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ੮. ਜੋ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੁ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ ॥੧੭॥ ਮਹ 
0 ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ ਨ 0 
ਨ ਜੈ ਨ ਰਿ ਸਾ ਪਦ ਅਰਥ - ਕੁੰਟਿ-ਕੂਟ, ਤਰਫ਼। ਦਹ _ਦਿਸਿ-ਦਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ: ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਹਨ, ਨ 
1 ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ? ਚਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਨੁੱਕਰਾਂ, ਨੈਰਿਤਕ, 
(6 ਓਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ _ ਵਾਯਵ-ਈਸ਼ਾਨ, ਅਗਨਿ ਅਤੇ ਦੋ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਸ ਨੂਰ 

ਕੁਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ, ਮੁਖੀ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। _ਕਿਰਤਿ-ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੇਖ-ਲੀਕ, ਨੂ 
ਨ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਸੰਸਕਾਰ। ਪੰਬੁ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਦਿਆਨ--ਜੰਗਲ। ਹੂੰ 

| ਲੀ %੩੩। ੩ ਨ । (.  3-4111404046464- 40 ਅਰਲ : /ਸਲੱਕ/ ਹੀ ਨ ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੪ ਰਾ . ਹੀ 
ਨ ਸਬ ਰੀ ਆਸ ਰੱ ਪ੍ਰ: __ਐਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਹ ਜੀਵ ਚਾਰੇ ਤਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 
6 ਲਤ ਨ __ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? 0 
ਮਹ ਹੈ।੧। ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੋ ਰੋਏ ਕਗਮਾਂ ਦੀ ਮੂ 

(ਪਉੜਨ) ਪਈ ਲੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰ 
ਨ ੧. ਝੰਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਮਹ 
੍ ਮਨੁੱਖ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ੨. (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੂੰ 
6 __ ੨. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ) ਸੁਖ, ਦੁਖ, ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮਿਲਦੇ ਨੂ 
ਲੀ 9 ਰੋਕ ਰੱ ਹਨ ।੧। ਨੀ 0 ਸੁਆਸ ਉੱਪਰ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ 0 
ਮਹ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। /ਪਓਂੜ?/ ( 
੍ ੨. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨ੍ਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ (ਮੂਲ ਕਾਰਣ) ਨੂਰ 
ਨ ੪. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬੱਬ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿ 

(0 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੁਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੈਗਲ ੨. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ (0 
ਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ । ਸਕਦਾ । ਹਮ 

(6 ੫-੬. ਪਰ ਜੇ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ੩. ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨ 
(0 ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀ 
(( ੭. ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ । ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ $ 
$ __ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੀ 
੍ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।੧੬ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਮ 

੧੨੦੬੯੬੦੬੯ਣ੦ਟ੦੦੬੯ਵ੦੨ਟ੯੬੦੬੦੬੦ਟ੬੬੯ਟ੯੬੦ਟ੦੬੬੦੬੬੦੦6੬੬੬੪੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੦੬੦੬੦੦੦੦੬੦ਣ੦ਟ੦੬੦ਵ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ' ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ 

੫. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੬. ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌਵਾ ਕੇ 
ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੭. ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਖੇਲ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 
੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਕੁਝ 

ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।੧% 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਰਹੇ 

ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਅਨੇਕ ਜਨ 

ਨਾਨਕ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਿਸੁ ਸੈਮਰਥ ਕੈ ਪਾਹਿ ॥ 

ਜੋ ਦੇਨਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੈ ਤਹ ਤਹ ਜਾਹਿ ॥ 
੩. ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ 

ਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ 

੪. ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਦ ਸਹਜ 

ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 

੫. ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉ 
ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 

੬. ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮਾਲ ॥ 

੭. ਖੇਦੁ ਨ ਦੂਖੁ ਨ ਡਾਨੁ ਤਿਹ 

ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ॥ 

੮. ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ 
ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ ॥੧੮॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਬਿਲਛਤ--ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਖੂਨਾ-ਘਾਟ, ਕਮੀ। ਪਾਹਿ-ਪਾਸ। ਗੁਣਤਾਸ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਿਗਸਹਿ--ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਨੀਵ- 
ਧਨਾਢ, _ਗਨੀ। ਗ੍ਰਹਿ-ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ। ਖੇਦੁ-ਕਲੇਸ਼। 

ਡਾਨ-ਡਨ। 

ਦੀ 

ਅਰਥ - (ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਪ੍ਰ _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਜਪਾਉਣ' ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? 

ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ 
ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਸਿਫ਼ਤਿ 
ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

<<, ਵੀ ਲੀ ਕੀ 
(੨6੬6੬6ਟ੦ਟ੪੬੪੨੦ਟ੦੬੯੦ਟ੯੬੯੯੬੬੦੦੦੦੯ਟ੯੦੯੦੬੦੦੦੧੦੦੬੦੬੬੬੧੨੨੬੦੬੯੨੦੧੦੬6੬੦੯ਟ(ਟ੦ 

, ੧੮੫੬੦ << <<, 

ਨ ਹੋ 
ਫ਼ ਨ ੨. < ਕੱਲ 

ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਨੈ 

ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 0 1 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਹਰਿ ਨੈ 
ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਦੀ ਮੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ।੧। 

(ਪਉੜੀ) (4 
੧. ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ। ਉਹ ਨ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨ 
ਕਿਸੇ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ । ਰੰ 

੨. ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ. ਨੂ 

ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ 0 
ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6 
ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਜਾ 
ਕੇ ਪਏ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। _- _- 

੩. ਪਰ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ (ਰਾਸਿ) ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਸੇ 
ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਮ £ 

ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

੪. ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਖਿਮਾ, 
ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਅਨੰਦ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ 
ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 

ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲ 

ਹੈ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। _ 

੭. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨੂੰ 
ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਖੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੰਨ ਹੈ। _£ 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਜੋ 

ਨ 

ਪਦ ਕਦ 

੧੬0ਟ੦੬੫੬੬ 

੧੦੬੧ 

ਜਲ ਲਾ 
ਦੱ 

4੬੬੪ 

ਪੰ 

੧੧੨੦੨੦੦੯੨੦ਟ੦੬੯੬ 
੨੦੬ 

੨੦੦੦੬੦੬੧੬ 

ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ &੍ 
ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨ 
ਹਨ ।੧੮। ਮਹ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 0 
੧. ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ 

ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥ ਰੀ 
੨. ਆਸ ਅਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਟੈ ਹੀ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰੋਗ ॥੧॥ ( 
ਪਉੜੀ ॥ 

੧. ਗਗਾ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤ ॥ । 

੨. ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੋ ਮੀਤ ॥ ਨ 
੩. ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥ ਮੰ 

<< <<, ਦਿ ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਅਲੀ ਕੀ ਲੀ ਲੀ ਲੀ ਅਲੀ ਪੀ ਲਾ ਦੀ ਕਲੀ ਲਾ ਜ਼ 

ਤਣ ਲਾ ਅਲ ਲਾਗਾ 
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ਉ੩੧੬੧੨੦੨੧੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੦੧੨੧੬੦੨੦੦੧੬੦੨੦੨੦੨੦੧੨੯੨੬੧੦੦੨੧੦੦੨੧੨੦੨੦੨੦੧੨੧੬੨੦੧੬੧੨੦੦੧੦੦੨੦੨੦੦੦੦੪੨੦੦੦੧੨੦੦੬੨੦੨੬੦੦੦੨੨੦੨੨੨੨੬੧੦ 
ਪੰ । ੩ 00 

6 _ ੪. ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਵੈਧੁ ॥ ੩.ਨਾ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਾ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੂੰ! 
ਨੂ ੫. ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। 0 
ਰੀ ਰਰਨ ਨਜੀ ਇਹ ਠਾਇ ॥ ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੂ 
ਨ ਸਣ ੨, ੩ 8 

|! ੬. ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥ ਮਿ 
ਨ ੭. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਜਾਹੂ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥ ਉਣ, ਸਿਆਣੇ ਚੌਂਣ, ਕਿਜੋ ਨੇ ਤੀ ਇਸ ਥਾਂ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਤੱ 
(1 ਯਖ ਘਾ 2 ਤੈ 

੮. ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। (ਹੀ 
( 00 

& ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਿਅਹਿ ਸੁਹਾਗ ॥੧੯॥ ੬. ਤੱਕੋਂ ! ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡ-ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ 
ਪਦਾ ਅਰਥ -“ ਗਨਿ ਮਿਨਿ-ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਮਿਣ ਕੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ। 4 

ਨੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਪਰ--ਜ਼ਰੂਰ। ਆਸ ਅਨਿਤ- _ ਪ੍ਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦ ? (4 
08 ਨਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ। ਰਵਹੁ-ਚੇਤੇ ਕਰੋਂ । ਉ: ੭. ਹੈ ਭਾਈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, 00 
0 ਨੀਤ-ਨਿੱਤ। ਬਿਸਾਸਾ-ਵਿਸਾਹ, ਇਤਬਾਰ। ਬਿਲਮ-ਢਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨ 
(6 ਦੇਰੀ। ਬੰਧੁ-ਰੁਕਾਵਟ। ਬੇਰਾ--ਵੇਲਾ। ਫੈਧੁ-ਫਾਹੀ, ਰੱਸਾ। ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
% ਪੇਖਿ-ਵੇਖ ਕੇ। ਲਪਟਾਹਿ-ਚੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਜਾਹ ਮਸਤਕਿ-- ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ $ ਨ ਤੱ =ਛ ਸਿ ਣਾ 0 

ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ । ਪਿ੍ਅਹਿ-ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਸੁਹਾਗ-ਪਤੀ, ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨ 
ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਅਨੰਦ ਰ ਸੁਹਾਗ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।੧੯। 

: ।(ਸਲੋ ਸਲੋਕੁ ॥ । (0 ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) ਨ ਕ ਨ 
(8 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ _ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ___ ੧. ਘੈਖੇ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਭ ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ ਕੋਇ॥ ਨ 
00 ਰਤ ਰਾ ਕੇ ਦੇ <<, । (ਹੀ ਮੁਨਿਆਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ? ੨. ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਨ 
(6 ਉਂ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਉੜੀ ॥ 
( ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹਾ ਹੀ 0) ਤਰ੍ਹਾ ਰਤ ) 

। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਟੁਰ ਸੀ 4004 (6 

ਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ! ਇਸ ਨਾਸਵੈਤ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਅ ਹਵਨ ਓਹੀ ਸਮਾਹਿ ॥ 0 
( ____ ਆਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ੩. ਘੁਲਹਿ ਤਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵਹਿ ਸਰਨਾ ॥ 
ਨ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਿਤ ਆਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ __ ੪. ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ (ਰੀ 
(0 ਭੀ ਹਨ। ੫. ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਅਨਿਕ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ॥ ਨ 0 ੮ 6 

0; ਉ: _ ਹਾਂ! ਹੇ ਭਾਈਓ । ਆਸਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਟਦੀ __ ੬. ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਥਿਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 0 
ਹੀ ਵੀ ਨ ੭. ਘੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਹ ਪੀਆ ॥ । 
. ਸਦਾ ਵਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਜਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥੨੦॥ __ ਨੂੰ 
1 ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਰੋਗ ਹੋ ਵਿ ਨ ਉ ਸਿ 
ਰੰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਘੋਖੋ--ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖੋ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ % 
0 ਹੀ ਆਸਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।੧। ਵੀਚਾਰੇ ਹਨ। ਰਿ ਜੁਗਾਦੀ-ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮੂ 
(੍ ਤੋਂ । ਹੋਵਤ--ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਘਾਲਹੁ- # ਰਿ ੫ਓੜਾ ਦੱ ਹੁੰ" ੧ 

ਲੀ ਲਤ . ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੋ। ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਜਤ ਕਤ-ਹਰ ਥਾਂ । ਘੂਲਹਿ- ਨ 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਤਹਿ ਭਿੱਜੇਂਗਾ, ਰਸ ਮਾਣੇਂਗਾ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। ਪੁਨਹਚਰਨਾ-ਪੁਨਹਿ, ਨੂ 

ਨ 1 ਕਿ ਮੁੜ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਚਰਨ--ਆਚਰਨ, ਕਰਮ। ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੂੰ ਨ ਕਰ << _ ਦੂ ਅਣ ਜਾਮ ਤੂ ਲਾ । ਵਿ ਵਿ ੍ 

ਦੂ ਨ ਮਨੀ ਪੀਰ ਦਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਕਿਹੇਭ ਈਓ ! ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਪਛੁਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ (0 
[8 ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਵਾਸ-__ ਕਰਮ। ਥਿਤਿ-ਆਤਮਕ ਟਿਕਾਉ।, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨੂੰ 
ਨ ਸਵਾਸ ਵਿਚ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਰਿ 3 ਮੀ 
| ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹਿਬ,.. ' ਹੀ 

ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ? 
ਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੇ ! ਵੇਖਣਾ ! ਢਿਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 

1 ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। 
ਊਂ 

੯੧੨੦੬੧੯੩੯੪੯੬੪੬੦੬੬੯੬੦੦੪੬੦ਟ੦੬੯੬੯੬੦੦੦੩੬੧੬੦੬ 
੫੮ 

ਰਗ ਦਾ 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨ 
ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ( 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਟੇ, ਰਾ, ਵੀ =, ਦਿ ਕੀ ਕੀ ਲਾ [8 ਹਾ ਇਕ ਨ ਵਰ ੧੬੯੦੯੦੦੦੦੦੦੦੯੦੦੯੦੯੦੯੦੯6ਟ੯੬੯੦੯੦੯੦੨੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੨੬੦ਟ੦੨੦੦੦੨੨੦੦੦੬੦੬੪੩% ਤਾ, ਦਾ ਰਨ ਅਲ 
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ਨ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਅਰਥ - (ਸਲੋਕ) | 

। ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹਿਰਦਾ- ਨੂੰ 
1 ਕੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ? ( 

ਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਾ ਉ: ੧.ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨ 
(ਰੀ ਉ: ੫. ਹੇ ਸੱਜਣੌ । ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ 0 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। (6 
0 ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਨ 
ਨ ੬-ਪਰ ਇਸ ਕੱਚੀ ਘੜੀ-ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ 
ਨੰ __ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।੧। 8 
। ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪੜ) 1 
0 ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਹੋ 0 

ਪਾ, ਦਾ ੭੩. ੭ 3 ਖੜ ਆ ਜੀ ੧. ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹ ਉ: 2. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ । ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਜਰੀ ਅਰ ਗਰਜ ਕਿਲੇ ਵੀ ਜੀ ਦਨ 
== ਕਮਲਾ ੨ 0 ਜੀਉ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਇਸ ਕੀ ਸੀ ੍ 2 

[ਜੀ (ਸੰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਲਘਰਲ ਦੱਲ ਕਿਆ ਦਲ ਸਗ 
4 ਨ ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੂ 

0 ਰੀ ਰੰ ੩੮ ੭੬ ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤੇ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨੂੰ % ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ' ਲੱਗੇਗਾ ? ਰਾ ਨ 
ਹਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਤਾਂ ਆਉ ਉਹ 
(4 ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ।੨੧। ਆਰ ਹਿਰ = ਦਰ 
੧ ੮੩ ਹੋਇਅ ਸਦਕ ਮਿਲਦੀ ਨੀ 
(0 ਸਲੰਕੁ ॥ ਪ੍ਰ: __ਸੈਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ? ( 
0 _ ੧. ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਉ: ੫. ਹੋ ਭਾਈ! ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰ 
(0 ਊਧ ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤ ॥ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦਵੈਤ ਭੀ ਬਿਨਸ ਗਈ । ਨ 
0 ੨. ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗ੍ਰੋਬਿੰਦ ੬. ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਮਤਾਂਤ ॥੧॥ ੭੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨ 
੍ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨ 
ਹੀ ਪਉੜੀ ॥ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਨ 
6 _ ੧. ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ॥ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੂ 
6 ੨. ਧਨਿ ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ ਸੈਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।੨੨॥ 0 
(੩. ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਨ 
0 ੪. ਭਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥ ੧. ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ ਹੈ 
ਨ ੫. ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੁਆ ॥ ਛੰਤ ਗੋਬਿਦ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ 

6 _ ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ ॥ ੨. ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ( 
0 ੭. ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇ ॥੧॥ । 
& _ ੮. ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ ਨੇਤ੍ਰਾ ॥੨੨॥ ਉੜੀ॥ 1 
੧ ਕੁ ਵੀ 0 
1 ਪਦ ਅਰਥ “ ਚਿਤਿ-ਚਿਤ ਵਿਚ। ਚਿਤਵਉ--ਚਿਤਵਉਂ, ੧. ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 1 

ਰੰ ਮੈਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ। ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ-ਚਰਣਮਅਰਬਿੰਦ, ਚਰਨ- __.. ਪਿਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀਰਾਰੇ॥ 
ਨੰ: ਕਮਲ, ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ । ਊਧ--ਉਲਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਵਲ ੍ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਜ਼ਤਾਂ॥ 0 
ਪਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਉਆ ਦਿਨ--ਉਹ ਆ ਕਿ ਨ 
(4 ਦਿਹਾੜੇ। ਚਾਰ-ਸੁੰਦਰ। ਦੂੁਆ-ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ __ ੬ ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੈਤਾ ॥ । 

(6 ਪਿਆਰ। ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਜਨ-ਸੁਰਮਾ। ਜਿਹ-___ ੫. ਅਲ । 
ਜਿਸ ਦੀਆਂ। ੬. ਸੈਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥ ( 

੮੨ ਇਕ ਰਾ ੬ 4 ਰੀ ਨ 
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੭. ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ 

੮. ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਸੈਤ ਸਹਾਈ ॥੨੩॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਸੀਤਲ-ਠੰਡੀ। ਛੰਤ--ਛੰਦ, ਗੀਤ। ਦਾਸ 
ਦਸਾਇ=ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ । ਛੋਹਰੇ-ਬਾਲਕੇ, ਦਾਸ। ਪਾਨੀਹਾਰੇ-- 

ਪਾਣੀ ਭਰਨ _ਵਾਲੇ। ਛਾਰੁ-ਚਰਨ-ਧੂੜੀ। _ਭਗਵੰਤਾ-ਹੇ 

ਭਗਵਾਨ। ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਤਰੀ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ । ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। 

ਅਰਥ -: (ਸਲੋਕ) 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਆਪ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰੋ' ਕੀ 
ਮੰਗ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ 

ਹੋ ਜਾਵੇ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ! 

ਮੇਰੇ ̀ ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ' ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਹੀ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰੜ੍ਹਾਂ ।੧। 

(ਪਓੰੜ?) 
ਛੱਛੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ 
ਜਿਹੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। _` 

੨.ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 

੩. ਛੱਛੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 

ਦੀ ਚਰਨ-ਧੜਿ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। 

੪. ਐ ਪ੍ਰਭੂ! ਸਾਡੇ ̀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। 
੫.ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। 

੬. (ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ _ਨੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੰਤਾਂ 
(ਜਨਾਂ) ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ (ਟੇਕ) ਓਟ ਲਈ ਹੈ। 

੭. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਮ 
ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ 
ਆਤਮਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਤ-ਜਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ।੨੩। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੂਲਹਿ ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਬਿਕਾਰ ॥ 
੨. ਅਹੰਬੁਧਿ ਬੈਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆਂ ॥ 
੨. ਬਾਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਭੁਮਿ ਸੂਆ ॥ 
੩. ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ ਭਗਤੁ ਰਿਆਨੀ ॥ 

੧੦੦੦੦੦੦੦੯੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੬੧੬੬ ੨੫੬ ੧੬੫੬੦੬੧੬੦੬੯੧ ੨੭੨(੭੩੧੭੨੬੧੩੧੭੨੯੭੩੧੨੭ 
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ਰਿ 
੫. ਜਉ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ॥ 
੬. ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥ 
੭. ਸਾਧਸੈਗਿ ਜਿਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
੮. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੪॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ : ਫੂਲਹਿ-ਫੁਲਦੇ ਹਨ, ਆਕੜਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਚੀ-ਨਾਸਵੰਤ। ਬਿਕਾਰ-ਬੇਕਾਰ, ਵਿਅਰਥ । 

ਅਹੰਬੁਧਿ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ । ਨਲਿਨੀ-ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨ 
ਵਾਲਾ ਜੋੜ੍। ਇਕ ਨੜੇ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿਚ ਸੀਖ ਪਾ ਕੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਪਰਵਾਰ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਤਾ 
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਲੀ ਫਿਰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ 
ਫੈਦਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੂਆ--ਤੋਤਾ । ਠਾਕੁਰਿ- 
ਠਾਕੁਰ ਨੇ । ਬਸੁਧਾ--ਧਰਤੀ। ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ 

ਭੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਭੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ--ਭਾਵ ਫਿਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ 

ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । 

ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ) 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਬੈਧਨ ਕਿਉਂ ਪੈ 

ਗਏ ? 

ਉ: ੧. ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫੁੱਲ-ਫੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਸ 
ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਹ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ; 
ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰ: 

੭ ੭= ਡੀ 

ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੧। 

(੫ਓੜ?ੈ/ 
ਤਤ ਦਲ 

ਮੰਨ 

___ ਜਤੀ ਤਨਗਨ ਕਰੀ ਜਿਲ ੫-ਪੰਨਾ ੨੪੪ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ । 
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ਜਦ ਜੀਵ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 
ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। 

੨. (ਤਾਂ) ਉਹ ਇਸ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਲਕੀ 
(ਨਲੀ) ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ 
ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਉਸ 
ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ ? 

. ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉਮੈ 

ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਗਤ 
ਰੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਓ : 

੪. ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹੈਗਤਾ 

ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਿਆਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਗੀ 
ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ : ਰ 
੬. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ 

ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 

ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 
ਇਹ ਕਥਾਕਾਰ ਭੀ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦਾ । 

(ਤਾਂ) ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ 
ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈਓ !। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ 
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।੨੪। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਝਾਲਾਪੈ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ ॥ 
ਕਾਰ੍ਹਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਝਝਾ ਝੂਰਨੁ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ ॥ 
੨. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰੋ ॥ 
੩. ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ' ਸਾਕਤ ਮੁਆ ॥ 
੪. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ॥ 
੫. ਝਰਹਿ ਕਸੈਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੂਆ ॥ 
੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੈਤਸੈਗਿ ਸੁਨੂਆ ॥ 

੬0੨੫੩ ਮਿ 
੧੬੦੦੦੨੬੬੬੬੬੧ 

ਹੀ 

(੩੫੫) 
ਇਕ ਇਕ ੧੬੨੬੦੬੬੯੨੦੬੦੨੬੯੬੯੦੯੪੬੦੦੦੦੦੬੬੯੨੬੯੬੦੬੬੯੬੦੬੬੩੬੬੪੬ 

੨੩ ੧੨੬੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੯੦੦੬੦੬੦= 

ਗਾਓਂੜਾੰਂ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੫ 
ਣਾ ਅਲ ਅੜਾ 

2. ਝਰਹਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਸਟਾਈ ॥ 
੮. ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਝਾਲਾਘੇ-ਸਵੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਠਿ- 

ਉੱਠ ਕੇ। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ । ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ। ਕਾਰ੍ਹਾ-ਝੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ,- 

ਫ਼ਿਕਰ। ਨ ਬਿਆਪਈ-ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਪਾਧਿ-ਝਗੜੇ 
ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੁਭਾਉ। ਸਾਕਤ-ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ 

ਜੀਵ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਆ--ਦੂਜਾ। ਕਸੈਮਲ- 
ਪਾਪ, ਕਸਮਲ। _ਮਨੂਆ-ਮੰਨਦੇ। ਦੁਸਟਾਈ-ਦੁਸ਼ਟ, ਮੰਦੇ 

ਖ਼ਿਆਲ। ਗੁਸਾਈ--ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ । 

ਅਰਥ : (/ਸਲੌਂਕ/ 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ 
ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਬਸ 

ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

. ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । 
ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ? 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 

ਪ੍ਰ 

ਯਹ 

ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ 

ਟਨ ਦੇ 4੬ ੨੨੦੨੦੧੨੦੦੦੦੦੨੧੨੦੨੦੦੨੦੧੨੦੦੨੨੩% 
( 

ਹੋ 

ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ।੧ 
( 

(ਪਈੜਨ?/ (4 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਝੂਰਦਾ $ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ ? (0 

ਉ: ੧. ਝੱਝੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੀਵ ! ੍ 
ਤੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰ 

੨. ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨ 

੩. ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀਵ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨ 
ਝੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਰਦਾ-ਝੂਰਦਾ ਆਖ਼ਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 

੪. ਜਿਸ (ਸਾਕਤ) ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਝੜ ਨੂੰ 

ਜਾਣਗੇ । ਨ 
੬. ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ $ 
ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸੁਣੇਂਗਾ। ਤਾਂ : 1 

੭. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨੂ; 
ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨ 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰ; 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।੨੫ _ ਨੂੰ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂ 
ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨੂ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ : ਰੂ ਨ 

ਰਲਾ ਲਾਲਾ 

੬ਤ 



ਜਾ ੫--ਪਨਾ ੨੫੫ ਗਉੜੀ ਲਨ ੨੯੨੧੨੯੮੨੨੯੦੦੨੯੮੫੨੦੮੦੨੦੨੨੦ 

(੩੫੬) ੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੪੨੦੦੦ਟ੦੨=੬ 

0 

ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਜਾ 
੨੯੬੦੬੯੨੯ਟ੯੬6ਟ੨੦੨੦੨੨੯ਟ੦=੯੬ 

ਸ਼ਲੋਕ) 
ਨ 

ਸਧਾਂਤਕ ਸ਼ਣੀਕ ਸਹ ਗੁਰ ਗਰੰਥ ੧੨੦੯੦੦੨੦੮੦੦੧੨੦੨੦੨੪੨੦੨੯੨੦੨ 

ਵਿ 
ਜਤਨ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀ 

੨੪੬ ੩੧% << ਆ 1 = 1੨੦1੨ 
ਦੱ 

੪ 

ਰੇ 

੧ 

#੨63੬੫੨੬੧੩੬੧੧੨੨੩੨੧੩੩੨੩ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਦੱਰਵ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹੀਏ ? 

ਨ 
ਜੁੜਨ ਵਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ? 

ਪ੍ਰ: ਟੇ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕੇਂ ਰਹੀਏ ! ਕਰਕੇ ਟੂ 

। ਰੇ ਜਦੋ ਤੇ ਜੇ ਰਲ” 
ਜਗਤ ਵਿਚ ' ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕ ਰੀ 

| ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਤ 8 ੪੪੨04 6 ਉ 

ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, 
ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤਾਂ 

ਰਾ, 

ਨ /ੱਸਦੇ ਟਕਾ, ਰਜ ਦੇ ਦਲ ਕਿ ਦੋ ਜਾਬ 
ਨਰ 

ਸਿ 

& 
੩ ਪਰ 

ਸਰ ਰਾ ਕੇ ਦਨੀਆਂ 

ਜੀ! ਅਮਰ 
> 

੍ 

0 ੩ ਜਾਵਗਾ, ਕੱ 
ਝੂਰ-ਝੂਰ ਕ ਦੁ 5 

ਗੁਰੁ 

੧ 

ਤਰ ਦਹ. ਉਹ ਏਸ ਮਰ ਚਕ ਵਨ 
ਐ ' ਹੈ? 

ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ 

ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ 
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੁ 

ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਦੇਟ ਨਾਲ ਨੂੰ 

ਨ 

ਜ਼ੈਨ ਲੋ 
ਡਾ 

ਚੇ ਨਾਮ 06 

0 ਮਨੁਖ-ਜਨਮ 
2 ਵਿਚ ਬਠ ਦਿ = ਛੱ 

੨. ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ਸਿ 0੧ 

00 ੧ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪਾਪ ਉ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜੀ 
ਪਨ ਚਲ 0 

ਵਯ ' ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਠੇਗਾ।੧। 
ਨ 

0 ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁ ਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓਗੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ।੧ 

(1 

ਦੀ 
ਰੈ 

ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਤਮਕ ਅਮਰ 

ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀ, (ਪਉੜੀ?) ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ 

ਨ ਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਭੈੜਾ-ਪਨ 

੍ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ 

ਹਰ 

[ਵਿਸ਼ੇ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਤਲ ਬਕ ਜਾਣ ਲਚ, ਬਰ ਰਹੀ ਦੁਲਿਆੀ | 

ਹੀ 
ਅਨਿਕ ਸਿ 

_ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਲਓ, 
੍ 

( ੧. ਵਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ॥ 

ਪਿਆਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਹੋਏ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਸੈਸਾਰ 1 

& ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ 

ਮੋਰ ਦੇ ਵੱਸ 
ਹਉ 

ਰਹਨੁ ਰਾ ਭਜਹੁ 
ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ 

੨ ਨ 

ਮਹ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹੁ 
ਤੋਂ ਟਰ ਗਏ ਹਨ ? ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਕਿਤਨੇ 0 

[ੰ ੨ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ 
[ਲੈਸ ਨਾਸਵੰਨੀ ਸੰਹ ਦੇ ਜਾਬ ਗਿਣਤੀ $ 

ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 

: ੨.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੱ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਦੀ 
% 

6 

ਪਵੜੀ ॥ 

ਉ: ਪ
ੀ
 

ਨ ਵਵਾ ਵਾਣਹੁ ਦਿੜ 

ਗਿਣਾਂ ਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹ 

0 ੧. ਵਵਾ ਵਾਣਹੁ ਦ੍ਰਿ ਰੇਤ ॥ 

ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ', ਉਹ ਸਭੋਂ ਨਾਸਵੈਤ । 

॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਏਹ 
ਜਕਉ 

ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨ 

00 

ਨ ਗਣਿ 
= 

੩. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ 
(੍ 

ਕੱ 
ਗਣਤੀ ਗਣਉ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰ ਦੇਗ, 

14 

6 ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ॥ 
ਨ 

ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਉ 

ਮੀ 

ਤਕ 

ਨੀ ਦਾ 
ਸੋ ਬਿਨਸਤਉ 

8 ਹੈ ਭਾਈ! ਚਿਤ ਵਿਚ ਉਹ ਰੱ ਝੁਠਾ ਹੈ। 

ਜੀ ੩. ਵੋ ਪੇਖਉ ਸੋ ਘ 

8. ਤਾਂ 'ਸੇ'ਹ 
ਹੀ (ਰੋਗੁ) ਪ੍ਰੇਮ ਝੂ 6 

0 ਨ 

| 

ਨ 
ਦਾ ਸਾਰਾ 

( ੧ 

0 
ਕਰੀਐ ਸੰਗੁ 

ਮਾਇਆ 
੨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨੂ 

ਰੰ ਸਿਉ 

ਕਿ ਇਸ ਇਿ ਨੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ 

ਨ 
ਕਾ ਜ਼ 

ਸਹੀ ਚਿਤ 

। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਨ 

ਹੈ 

(| ੪. ਵਾਣਰੁ ਇਆ ਬਿਧਿ 

ਆ 
੍ 

ਜਿਸ 

। ਵਾਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ ਭ੍ਰਮ ੪ ੈਨ॥ ;. , 3 ਪਿਆਰੇ! ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ (0 

ਨ ੫. ਵਾਣਤ 
ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ 

ਫ਼“ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੈਤ ਕਿਹਾ 8 

(0 ੬ ਕ
ਿ
 

ਪਤ ੱਖ ਗਿਆਤ ਗੇਯ ਹੈ ਅਤੇ ਉ 
(1 

। 
ਵੇ 

ਛ 

ਮਨੂਥ 

.. ਜੀ 

|| ੭. ਵਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ਸਮਰ ਲਰਦੇ 
ਰਾਜਾਂ 'ਚੈ। ਖੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ 

ਜੇ 
ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ 

ਨ 

ਜਾਦਾ 
ਇਕ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ੭ 

ਇਕ ਆਪ ਸਿ 

0 ੮. ਨਾਨਕ 
ਨ ੮੩ ॥੨੬॥ 

੬. ਇਹ ਭਰਮ 
3 ਲੈਂਦੇ 0 

2 

ਕੀਓ ਸੈਜੋਗ 
ਜੀਵਤ 

! ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ 
) 

ਨ ਵਾਹੂ 
ਹੇ ਮਿੱਤਰ। ਵਤਨ--ਜਤਨ। 

ਹੇ ਪ੍ਭੂ ! ਤੁ ਦਿਉ 

. ਹੈ 

ਹੈ 

੍ਕ 

ਕਾ 

ਛ। 

ਹਾ 

| ਪਛਅਰਬ : ਮੀਤ-ਹੇ । ਹੇਤ-ਮੋਹ। ਵਾਣਹੁ-ਸਮਝ ੬ ਮਪ 

ਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ ', ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। 2- ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਯੋਗ ਹੈ। 
ਨ 

$ ਅਣ ਕੇਤ- ਤਤ 
| ਵੈਂ- ਦੀ ਤ 

ਦਿ ਹਨ 
ਲਾ ) 

ਹੱ ਨ 0
 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 

। ਹੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਾ ਸਿਉ- ਤੇ-ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ । ਤਿਹ- ਸਰ 
ਮਿ 

(4 ਪੇਖਉਂ', 
ਚਿਤ--ਹੇ ਚਿਤ । ਕੂਪ ਆ ਦੀ । ਕਰਉ-- 

ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤੀ ਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।੨੬। ਹੀ 

0 ਸਹੀ--ਨੀਗ। 
ਤੋਂ । ਭਿੰਨ-ਵੱਖਰਾ 

ਸਦਾ ਉ 
ਇਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਰ 

ਨ ਸਹੀ 
ਤੇ-ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ 

੨. ਕਾਰਨ-- 

੨)- ਰਹਿਣ ਦਾ 
੨੨੨੬੬੧ ਵੀ 

੧ 
ਹੱ ਨੂ। ਭ੍ਰਮ ਤ 

ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ। ਤ਼ 

ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚ 
ਆ ੬੦੨੦੬6੦੦੦੪੦੦੦੦੦੦੬੧ 

ਮਾਤ 

੧੧ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਡੰ '। ਕੈ ਹਾਥਿ 

੨੦੨੦੯੦੦੬੯੩੦ 

ਹੀ ਕਰਉਂ', ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੦੨੦੨੨ 

ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੱਥ। ੨੦੫੦੦੬੦੦੦੦੯੬੦੦੦ਟ6੨੦੦੦੦੦੬੫੬੯੬ :੬੦੬੬੪੩੦੩੬੪ 4੨੦੨੦੬੫੬੦੦੨੦ 



“੨੨੧੬੦੬ 

੨6੨੦੬੧੬੧ 
= 

੧੧੨੯੬੦=੦੨੦੨੧ 

੧੧੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦ਟ੦੬੧੬ 

੬ 

:੨੦੨੪੨੨੨੪ 

੧੦੨੧੨ ਆਨੇ 
ਦਾ 

੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦= 

੨੨੬੧ 

ਦਲ ਨਕਦ ਨ 

੨ 

ਦਾ 

<<, 

5 

੧੦੦੬ 

੧੨੬੦ 

ਘਾ 

੨5੨੨੨ 

ਯਾ ਕਲ ਕਲਾ ਨ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦ 

੧੨੦੬੦੨੦੨੦੬ 
੬2੨੨ 
ਅਲ ਖਾ ਨ 

1 

ਆ 

੧. ਣੂੰ 

ਮੈ 

੩. 

੪. 

੫. 

੬. 

ਇਨ 

੯. 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਟਟੇ ਬਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ 
ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਤਉ ਏਕ ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ 
ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 
ਸਾਧੂ ਸੈਗਤਿ ਤਉ ਬਸੈ 
ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥ 
ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ॥ 
ਟਲਹਿ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ ਤਿਹ ਜੁ ਸਾਧੁ ਸੈਗਿ ਸਮਾਹਿ ॥ 
ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਸੈਤ ਸਦਕੇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਿ ਕੇ ॥੨੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ਼ : ਬ੍੍ਥਾ-ਖ਼ਾਲੀ। ਹੀਐ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਟਹਲ 
ਮਹਲ--ਮਹਿਲ ਦੀ ਟਹਿਲ। ਸਾਧ-ਗੁਰੂ। ਆਪਨ-ਪ੍ਭੂ ਆਪ 
ਹੀ। ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ--ਭਾਲੇ-ਵੇਖੇ ਹਨ। ਭਵਨ--ਟਿਕਾਣੇ, ਆਸਰੇ, 

ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਡੇਰਾ, ਅਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਸ਼ਾਸਤਰ -ਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 
ਤੋਂ। ਤਿਹ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਕਦਿ ਕੇ-ਚਿਰ ਦੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ 
ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 

ਪ੍ਰ 

ਉ: ੧. 

ਉ: ੧. 

੨ 

ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ) 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 
ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ' ਹੋਈ ਹੈ ? ਰ੍ 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਮਨੋਂ ਨਾ 
ਵਿਸਰੇ ।੧। 

(ਪਉੜੀ) 
ਟੈਂਕੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ-ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੇ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਕਰੋ" ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋ' ਕੋਈ ਭੀ ਮੰਗਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ। ੍ 

. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਤਨ ਵਿਚ, 

੧. ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਟਹਿਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 

ਹੈ। 

ਦਾ 

ਦੀ 

ਉਰ 

ਵਲ ਲੀ ਅਲੀ ਲੀ ਕਲੀ ਲਾ 

ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਤਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੋਗੇ, ਓਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 
. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਟਹਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੇ । 

. ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਦ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ । 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੁਖ ਹੋਰ ਕਿਤੋ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ? 

. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਹੋਰ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 

ਟਿਕਾਣੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 
ਥਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

- ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਕਿਉਂਕਿ : 

. ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ 
ਸੈਸਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕ ॥ 

੧. ਠਾਕ ਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨਹੁ ਦਰਿ 

ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥ 
੨. ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ 

੧ 

7 ੧੭ ਗਿ .> ੬ 

ਪ੍: 

ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ 

ਵਾ, 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਧਨਿ ਧੈਨਿ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
- ਠਠਾ ਮਨੂਆ ਠਾਹਹਿ ਨਾਹੀ ॥ 

੨. ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ॥ 

. ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ ਮਾਇਆ ਸੈਗਿ ਮੂਏ ॥ 

. ਉਆ ਕੈ ਕੁਸਲ ਨ ਕਤਰੂ ਹੁਏ ॥ 

. ਠਾਂਢਿ ਪਰੀ ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਬਸਿਆ ॥ 

. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਜੀਅ ਰਸਿਆ ॥ 

. ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਉਆ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੨੮॥ 

ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ? 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । 

॥ ॥2੧= 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਾ, 
ਦਾ 

<< <<, <<, 

੧੧੭ 

0 ਟਲ 

2੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੩੫੮) ਗਾਓੜਾ ਬਾਵਨ ਅਥਗੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੬ 
1 ੨<੧੮੦੧੨੧੧੨੨੧੦4੦੨੧੦੧੨੧੨੨੧੨੦੨੧੨੦੦੧੨੫੦੧੦੧੨੧੨੦੨੫੨੧੨੦੨੧੨੪੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੧੨੦੨੧੦੨੦੩੧੦੬੫੦੨੦੨੧੦੬੦੨੦੨੧੨੫੩੦੨੫੨੬ 

ਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ __ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤਿ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸਮ- ਨੰ 

& ਧੈਨ ਹਨ, ਧੈਨ ਹਨ।੧। ਮਿਹਨਤ। ਘਾਲੈ-ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਸੂ-ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ। ਮੂ 

੍ /ਪਉੜ?/ ਰਹ ਮੀ 
ਮਹ ਜੋ ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) । 
ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? __ ਪ੍ਰ: ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ $% 
0 ਉ: ੧. ਠੱਠੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ _ਹੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 
ਿ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ _ਉ: __ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 
। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁੰਦੇ (ਦੁਖਾਉਂਦੇ)। ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ : 8 
ਨ ੨. ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ੧.ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਸਾਡੀ ਨ 
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੨1 

ਜਪ 

। ੨ 

ਪਾਪਤੀ 

ਹੱ 

ਮਨ 

ਨ 

5 
੨ 

<< 

੨ 

ਮੂ 

ਦਾ 

ਓਂ 
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ਆ
 

। ਤੁਸੀਂ _ & 
ਸਗਲ ਇਅ ਨਾਨਕ 

ਨ 

੧ 

ਉਆ 
ਜੀ ਰੇ 

ਹੈ 
ਰਖ 

ਰੇਣ 

[ 

ਰਾਜਾ 

| । 

( 

ਚਾਹੀਦੀ 
71 ਭਾਈਓ 

2, 
ੜੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 

ਤੋ ! ਧਰਮ 
ਭਮੀ ਤੋਂ 

0 
ਸੀ ਸ
ਿ
 

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 
ਹੋ, ਖੋਜਣਾ 

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ 
ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੂਤੋ ! ਦੀ) ਰਣ-ਭੂ ਨ 

$ੰ "(ਚ ਥੋਜ ਬੀ 

ਵਾ ਵਿ 
੭੨੦੧੦੪੦੦੦੦੬ 

0 
ੱਢੇ ਅੱਖਰ ਦੁ ਵਿਚ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਆਵ ਆਇਲ ਹੈ। ਰਣ 2:545655੧੨੦ 

ਲਹ ਉ: ੧. ਢੱਢੇ ਜੈਗਲਾਂ ਦਿਰ ਹੈ। 
ਹਿਰਦੇ 

ਟੇ ਚੋ। 
' ਨੂੰ ਕਿਨ ਹੀ ੨੨੦੪੬੦੨੨੬੦੬ 

0 
ਆ
 

ਮਨ ਅੰਦ -” ਤੁਹਾਡੇ “ ਪਏ ਫਿਰਦੇ 
੨੬ ਵੇ ੨੬੨੨੨੧ 

ਮਹ 
ਰਾ ਣੋ! ਉਹ ਸਬ ਸੱ ਹੈ? ੨%੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੨੦੩ 

ਹੀ 
੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ਹੈ. ਜੈਗਲ 

“ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ੨੧੨੨/੨੧੨੭ 

ਮਰ 
ਵੱਸ ਰਿ ਰ ਜੀ! ਸੁਖ 

%੨੨੦੧੨੦੧੯੬੨੦੨ 

ਨ 

ਸਾਈਂ 
੧9੨੦੧੦੦੦੦੦੦੨ 

ਨ 
ਐ : 

੨੬੦੨੬੫੬੦੨੬ 

& ਪ੍ਰ ੨6੧੨੨੬੧੨੬ 
੧੨੨੯੬੬੧ 



ਆ ਆਲ (੩੬੦) ੧੧੬੬6 ਇਆ ੬ =, 

ਪਿ ਪਦਾ ਰਾ ਆ, 
( 

- ਨ 
> <% ਲੈਂਦਾ ਟੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਨ- ੪. (ਅਤੇ) ਆ ' ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ 0 

(6 ਸੀਝੀਐ-ਜਿਤੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਿ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ 

0 
-ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰੇ। ਸੋ ਸੋਭਾ-ਉ 

ਵੇਸ ਸਮਝੋ ਸੂ ਨ ਹੋ 0 

ਨ ਦਵੈਤ । ਪਿਉ - --ਹਉਸੈ। ਸੁਰਤਣ--ਸੂਰਮਤਾ, 
ਲਾ 

ਸਫਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੂ ਸੂਰਮਾ ਚੋਣ ਦਾ ॥ 

($ (ਦੂ) ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਣੀ-ਹਉ ਰੇਣ--ਚਰਨ-ਧੜੀ। 
ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ 

0 

ਟੇ ਰੈ ਛ ਘਰ ਓਟ। ਰੈਣਿ--ਰਾਤ । ਰਣ ਚਰਨ-ਧੂ 
ਦਿਤਾ ਮਿਲੇਗਾ । 

00 

ਪਰ ਆਜ 
ਦੀ ਮਈ ਕੀ ਰੁਢੀ 8 

ਉ ਏਉ--ਇਹੀ, ਇਹੋ ਜੇਹੇ। ੍ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੌ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ 
ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) 

ਉੰ: ਪ..ਹੈ ਮਿੱਰਰ ਜਨੋ । ਉ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੂ 

0&) 

ਅ ੩੩ ਲਈ ਧਰਮ 

ਆਸਰਾ 
$ 

(0 ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 

੍ 

& ਪ੍ਰ: 
. ਹੈ; ਪਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ 

ਆ 
ਵੇਲੇ ਹੈ 

ਰਾਜ ਆਪਣ ਦੂਤਾਂ ਲੂ ਭਜਦਾ ' ਨੰ ਕੀ ਹਕਮ 
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਨ 

ਘ੍ “੩ 
ਦੜਡਾਂ 

--“ 
ਸਰਵ- 

ਮੇ ਤਿੰ 

) 

(0 ਵਾਲੇ ਸਾਧੁਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂ ੬ 
ਇਨ 

ਰਰਿੰਦਾਂ ਹੈ। 
ਰਤ 1 

ਨ 2 ੨7 

੍ 

2 ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪੇ 

0 ਹੁੂਦਾ ਹੈ 
ਣੇ ਦੁਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ 

(ਅਤੇ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਪਰ ਨੀ 

$ ਉ: _ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪਣੇਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 

ਹਉ: 
ਵਿ ਅਗ 

ਇਤ 
(8 ਹੈ ਕਿ: ਹਦ. 

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉ (0 

0 ੧.ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੂਤ! ਸੁਣੋ, ਜਿਥੇ ਸਾਧੁ ਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਨ _ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਭੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਨੂ 

ਨ ਉ ਹੈਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਲਾ ਦੀ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨ ੫੨੩੦ ਤੱ 

ਇਮ. -੨੫ (4 ਉਆ ਕ ਜੀ ਕਦ ਰਨ ਕਿਹ ਾਈਓ ਜੋ ਮੱ 
0 ੨. ਤਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਰਿ 
: ੮. ਗੁਰੂ ਕੰ & ਲੈਂਦਾ ਹੈ”, ਉਸ ਨੂੰ 0 

੍ -ਤੁਸੋ| ਦੁ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ 
ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ 

#ਰ_ ! 

&੍ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ = ਸੈਂ ਉਸ ਮਦ ੨੧ ਇਸ ਰੱਬੀ- 6 

<< ਜਤੁ 
= ਰੇ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
( 

ਰਿ“ ਪਰਮ ਨਲ ਹੀ ਨੀ ਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭੀ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਮੱ 
ਬਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭੀ ਪਿਛਲੇ 

। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ।੩੧। ਨ 

[॥। 
ਨ 

ਨੂ ਰੇ ਘਾ ਤੁ 
(੩ 

" 

0 ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, 
ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਨ 

(੧) ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ = ਜ਼ੀ ਪੱਜਿਆ ਕਰਦੇ 

ਰਣ 
੩ ਮੋਹਿ॥ 0 

ੱਧੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪੁ 
ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਤੂ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਹਿ॥ ਆ 

0 ਉਹ ਸਿੱਧੇ = 

ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ 
ਤਤ ਦੇ ੫੮ 

0 ਵਾ 

੧, ਤਨੁ ੫ 
ਚਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ ॥੧॥ ( 

0 ਹਨ ।੧। 

ਭਉ ਕਾਟੀਐ ₹ 
ਦੇ 

ਹੀ /ਪਉਓਂੜ?/ 
6. ਨਾਨ ਕਹੀ ਲੀ ਨ ਨ 

ਜਿ 

ਦੂ 

0 

( 
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬੜੀ 

ਪਉੜੀ ॥ ਮਹ 

10 ਹੈ ਗੁਰੁ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ 
37 

ਹਟ 
1 

0 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ? ਕਹ ਤਤਾ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰ 
੍ 

0 ਉ: ੧. ਣਾਣੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਗੁਣ ਨਿ| 

ਜਾਇ॥ ਨ 

ਨੰ ਬਨ ਲਾਲੀ ਮਲ ਓਨਾ ਉਪ ਇਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਨਾਲ 
ਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ । 

ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਜੁੱਧ ਭੂਮੀ ਹੈ, - ੨. ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ̀ ਬਸੈ ਮਨਿ ਨਾਉ॥ $ 
| ਜੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਪਾ ਸਕੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ __ ੩. ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਹਰ 
ਰੰ ਇਸ ਜੋਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ; ਇਤ ਵੇ। 

੪ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ੍ 

ਹੱ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਰੰਦਾ ਰਜਿ ਹੁ ਠਾਉ ॥ 
10 

੧8 ਕੋਈ ਰਾ 
ਕੇ ਨ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ 
ਵਾ 

ਪ 
ਰਾਜ | % 

ਮਹ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 
ਲੁ ਕਿ ਨ ਧਨੁ ਚਲੈ ਗਿਹ ਜੋਬਨ ਨਹ ( 

੧ 

. ਤਾਰੂ 
ਵੱ ੩ ਕਾਜ ॥ 6; 

- ਗਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੈਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਸੈਤਸੈਗਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੈ ਹਉ 

ਹਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕੋਈ ਹਉਮੈ  ਬਜ ਦੀ.ਰਰੇ _-ਥੈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ॥ ਨ 

0 ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ __੭. ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਮਾਪਹਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩੨॥ 
ਲਗ ਰਲੀ ਸਸਿ 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮਹਿ ਆਪਹਿ | 

ਨ ਥਾ 
= ਨ ) ਹੈ। 

੮. 

ਭ 
ਨੀ 

ਨੂ (40006 400 ਰੀ 
੨ ਨ ੨੮ ਤੀ ਦਿ ਹੀ 

(| ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ 
` ਜਿ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆਂ ਲਾਹਾ ਲੋਿ॥ ਸਿ 

0 
ਛਕ ਹੈ ? 

ਮਾ 
(ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਹੂ 0 

0 ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ? ਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੌ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ 

ਬਾਣੀ 
( 

1 ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ੩ ਅਤੇ-ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ॥ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੨੧੯) ਮਹ 

6 ਉ: ੩. 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੈਤ ਨਾਲ 

(ਸਾਰੰਗ 
ਰੱ 

ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦੂ ਇਸ ਪਰ ਹੈ । 

੨੧੨੦੨੧੨੯੨੯੬੯੨੯੨੭੨੦੨੩੧੨੬੨੦੩% 

(6 ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀਵਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ :੨੨੨੧੨੦੩੬ 6੨6੦੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੧ਟ੦ਣ੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦= 

ਹਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ੨੯੨੦੨੦੯੬੦੨੨੯੬੦੨੦੦੨੦੨੦੦੦੦੨੨੦੨੨੬੦੨੨੦੨੦੨੬ ੬੨੦੨੬੩੩੬੦੨੬੩੬੦੬੦੩੩੩ 
੧੨੦੨੬੦੬੨੬ 
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। ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਅਰਪਉ-ਮੈ' ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ । ਮੋਹੇ-ਮੈਨੂੰ। ਰੀ ਬੂਲ ਕਣ ਲਵ ਗਵਾ ਹਿਰ 
ਜੋਹ-ਤਕ, ਘੂਰੀ। ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਤਪਤਿ-ਸੜਨ, ਤਪਸ਼ । ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 

ਨ ਤ੍ਰਾਸ-ਡਰ। ਪੰਥ-ਰਸਤਾ। ਜਾਸੁ ਮਨਿ-ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨ 
$ਮਹਲੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਠਾਉ-ਥਾਂ। ਤਾਹੂ ਸੈਗਿ-ਤੇਰੇ __ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨ ਨਾਲ। ਤਾਤਾ-ਸਾੜਾ, ਕਲੇਸ਼। ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਮਾਨਸਕ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤ 

|,” 1੪ = 4 ਹਉ ਪ੍ਰ: `_ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਆ 
( ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ? ਕਿ 

ਨ ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਲੋਕੁ ॥ (0 
ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈ' ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਭ __ ੧. ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਘਾਲਤੇ 0 

ਹੂ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ________ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਥ॥ 
ਰਸ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੨. ਸੈਚਿ ਸੈਚਿ ਸਾਕਤ ਮੂਏ 0 

ਨ ਦੀ ਜੱਸ ਇਮਸੀਹੀ ਕੱਜਣ ਜਗਗਾ ਮੂ ਜੀਉ ਮਲਿ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨ ਸਾਥ ॥੧॥ ਰੰ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਆ ਹਰ 
(4 ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਕ ਤੇ ਧੁਖ-ਧੁਖੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।੧। _ ੨, 

ਹੀ /ਪਓਂੜ?/ ੧. ਥਥਾ ਥਿਰੁ ਕੋਊ ਨਹੀ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ ਪਾਵ ॥ ॥ 
੧. ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ! __੨ ਅਨਿਕ ਬਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ॥ 
ਹੀ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ॥ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੩. ਥੈਲੀ ਸੈਚਰੁ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਹੁ ਥਾਕਿ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ॥ 
ਮਹ ੨- ਬੱਸ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੈਂਗਾ ਅਤੇ __ 8. ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਉਸਰ ਬਾਰ ॥ ਹੈ 
[| ਦੈ ਤੇਰੋ ਮਨ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ੫, ਬਿਤਿ ਪਾਵਹੁ ਗੋਬਿਦ ਭਜਹੁ ਸੈਤਰ ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੁ॥ 
ਨ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ 'ਜਾਵੇਗੀ। ੬. ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੁ ॥ &) __ ੩.ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਏਕੈ 
ਨ ੩ ੨ ੩ ੧'<੩ ੩ ੭. ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਹਾਥ।॥ ਨ ਮ੍ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਲ ਜਿਡ-ਲਵਰ ਕਿਲ ਮੀ 
ਨ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਮੁੱਕ __€- ਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤੁ ਲਗਹਿ 
&੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਨਾਥ ॥੩੩॥ _ _ 

ਨ ਪ੍ਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਗਿ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੌਚਿ ਸੰਚਿ-ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ। ਉ 
ਮੀ ਉਂ: 8-ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਸਾਕਤ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਬੈਚ-ਠੱਗੀ। ਬਲ ਛਲ--ਵਲ- (ਹੀ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੈਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਛਲ, ਫ਼ਰੇਬ । ਸ੍ਰਮੁ-ਮਿਹਨਤ। ਗਾਵਾਰ--ਹੇ ਮੂਰਖ। ਅਉਸਰ-- $ 
ਸੰ ਗਿਆਨ-ਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਥਿਤਿ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਅ। ਸਿਖ-ਸਿਖਿਆ। ਅਸਨੇਹੁ- । 
1 ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਚਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਏਂਗਾ। ਨੇਹੁ, ਪਿਆਰ। ਨਿਜ 

( ਪ੍: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਐਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੇਰੇ ਲੁਟ : ਨੇਹੁ ਤੇ ਅਸਨੇਹੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਹਨ। 

[ ਦੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ੱਖ, ਉਸ ਥਾਂ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋ ਅਰ? (ਗਾ ੪ _੍ | 
ਵਰ 1 ਨਉ ੨੫44 ਪਿ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਅੱਜ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ 

( ਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ? _ 
। ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ _. ਉਂ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਹੂ 
6 ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ? ਹਿਤ 

ਹਉ: ੬ _ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਉਹ ਲੌਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ, ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। 00 ੨ 
(ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ___ ੨. ਉਹ ਸਾਕਤ ਲੌਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨ ਸਹ ਬਥ 
| ੭. ਹੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ 
(੬ ੧੧੨੦੨6੬੦੬6੨6੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬0ਣ੧ਣ6੦੨੦੬੯੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੬੯੬੦ਣ੦੦੧ਣ੦੬੯੬੦੬੦੬6੬੯੬੯ਣ੦੬੦੦੦੬੯ਣ੯ਣ੦=6੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੦ਟ੦੦੦੨੦੨੦੦੯੬੦੦੦੨੦੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦੬੧ 
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6 ਉ: ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਸਬੱਬ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ 
ਵ
ਿ
;
 

੧ = 
ਹੰਕਾਰ ! 

ਸਕਦਾ 

ਦਾ. 

ਵਲ ਸਦ 
=ੇ 

ਦੋਸ਼ 

ਮਿ 
ਆ 

ਸਰ 

ਜੇ 

ਇੱ 

ਨ 

॥ 
ਕਰਾ 

ਜੀ 'ਦੇ ਹੋ. ਉੱਧਰ 
<< ਹਨ, 

ਨ 
੫. ਪਰ 

ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਬੈਥਨ 
ਉਸ 

ਤੇ ( 

ਨ 
0 ਟਾਕਰੇ “ਤੇ ਚਰ 

ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰ 

6 
ਜਿੱਧਰ ਤੁਸ 

7 ਦੇ ਟਾ 
ਸਾਨੂੰ 

ਕਿਉਂਕਿ 
' ਨੂ 

ਸਿ 

ਇਹ 

ਜੰਗ 

ਜੀਵ = ਹੀ ਬਣਾਏ 
ਦਾ ਦਰ 

ਕੀ 

0 
ਕਝ ਵੀਕ 

ਲਉ ।੩੩। 

ਨੇ ਆਪ 
। ਇਹ ਮਾਇਆ 

੨੨੨੨੪੨੨੬ 

ਮਹ 
ਵਿਚ ਲਗਾ 

ਬਲ ॥ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਛੇ ? 
੯੨੯੬੯੬੯੬੯੬੦੦ 

4 

ਸਲਕੁ 

(<ਲ 
ਹਵ 1 

ਦਲ ੨੨੪ ੧ ਤ੨੨ 

ਨ 

ਪ੍ਰ: 
ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ 

62੦੨੬੬੦੬ 

ਿਉ 

&- 

<< ੨੦੨੦੨੦੬੦੬ 

(4 
ਦਾਸਹ ਏਕੁ ੬

੬
 

੨4੨੬੨੬੨੨੧੬੪ 

0 
ਕੀ. 

ਕਛੁ ਦੇਵਨਹਾਰ ਰਹਹਿ 

੧੨੧੨੬0੬੦੩੨੬ 

(1 
ਦਾ ਸਾਸਿ ਅਤ ॥੧॥ 

੧੨੧੬੦੨੧੬੦੨੬੧੦ 

। ੨੭. 
ਦਰਸ 

੨0੨੦੪੬੪੨੬ 

2. 
ਨਾਨਕ 

੨੦੨੧੨੯੨%੨% 
2502੧9ਟ50੨੨ 

ਨ ੨੬੯੬੬ ੬੬੧੨੬ 



(੩੬੩) 
ਪਨ, ਕਿ, ਦੀ ਦੀ ਆ (੧੨੪੨੨੦੬੯੨੦੬੬੦੨੦੦੦੦੦੦੨੬੦੦੦੦੦੦੨੦੪੦੨੬੦੨੦੦੦੨੨੬੦੨੬੧ ਨ 

ਗਾਉੜਾ ਝਾਵਨ ਅਥਗੀੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੭ 
4 ਵਾ 
ਵ੧ਵ੦ਣ0ਣਣਣ0ਣ0ਣ੦ਵ੦੨੦੦੮੭ ੯9 

1] 

੨੦੨੨੨'੨੦੨"੨੨੨੨੨੨ 4 (੨੦੧੨੦ ੧੨੦ ੧੨੦੧੦ ੧੨੦੧੦ ੧੨੧੦੨ ੧੨੦੮੨ 

0 ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੂੰ 
ਿ (ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ-) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 
। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਸ ਕਰਤਾਰ ̀ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਿ 
1 ਦੇਂਦਾ ਰੈ। ਸੈਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਟੇਕ ਦਿਲ ਨੂੰ 
ਉ__ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਓ।੧। ਲੂ 
0 ੩ << - ੪੩ 0 ਹੈ ਆ /ਪਓਂੜ?/ 

ਹੀ ਨਰ ਚੋਂ ਮਾਇਅ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇ-ਸਬਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੩੪॥ ੍ ਭਟਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ? 0 

ਨ ਸਲੋਕੁ ॥ ੧. ਧੱਧੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਨ 
& ੧. ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ ਦਾ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਨੂਹ 
0 ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥ ਰਹਿਣਾ ਤਦ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਨ 
ਰੰ ੨ ਨਾਨਕ (ਨਨ ਜਾਈਐ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਰ੍ ਰਿ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਾਧ-ਸੈਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨ 

1 ਮਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। 0 
। ਪਉੜੀ ॥ ਉ: _ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ । 
$| ੧. ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੈਤਸੈਗਿ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਨ 

(ਹੀ ਤਉ ਹੋਇ ਮਨਹਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ 8 

0 ਇਆ ਹੈ ਦੇ ਨ ) _੩. ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤੇਊ ਸਚ ਸਾਹਾ ॥ ਵਿਦ ਦਮਨ ਹਥ ਇਸਦੇ 
$ ੪. ਰਰਿ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਬਿਸਾਹਾ॥ ਰਗ ਗਲ ਚੇ 0 ੬ ਤਾ ੩. ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਨੰ 
ਉ ੫. ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਨਿਆ॥ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ- ਨੂੰ 00 ੨ ਹੀ ੭ ਉਿ 
6 _ ੬. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਰਵਨ ਜਿਹ ਸੁਨਿਆ ॥ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ 
ਹੀ ੭. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਹ ਘਟਿ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥ ੪. (ਅਤੇ) ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ (ਰਾਸਿ) 

੮. ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ॥੩੫॥ ਵਾਚਿਗੁਰੂ ਚਾ ਲਾਮ ਚੋ, ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜ ਕਰਦਾ; 
16 ਪਰ ਹਂ। ਨ 
੍। ਪਦ #ਰਲ “ ਜੀਅਰੇ-ਹੇ ਜਿੰਦੇ। ਲਾਹਿ-ਦੁਰ ਕਰ। ਰੂ ੧ < 0 
੧ ਤੋ ੫.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਭਰੀਤਾ ਆਉਂਦੀ ਮ੍ 

| ਬਿਡਾਨੀ--ਬਿਗਾਨੀ। _ਧਾਵਤ--ਮਾਇਆ _ਲਈ_ਦੌੜ-ਭੱਜ। ਹੈ ਆ ਹੀ 
& ਤਉ-ਤਦੋਂ। ਬਾਸੁ-ਵਸੇਬਾ। ਧੁਰ ਤੇ--ਧੁਰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ'। ੬. ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈ 
0 ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਪਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਓਰ ਨੂ 

(| ਸੂਝ, ਸਮਝ, _ਵਿਚਾਰ। ਤੇਊ--ਓਹੀ ਬੰਦੇ। ਵਿਸਾਹਾ- ੭. ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੀ 
ਨ ਵਿਹਾਝਿਆ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜੁ-ਰੀਭੀਰਤਾ, ਜਿਗਰਾ। ਰੈ। ਮਰ 

( ਕਿਉਂ ਸਾ ਵਲ “ਬਲਿ ਜਿ ਬਨਿ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲੌਕ- 

੍ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।੩੫॥ ਨੂੰ 

ਨਦਰ ਪਲ) ਸਲੋਕੁ ॥ ਹੀ 
ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਮਨ ੧. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਜਪਿਆ ਨ 

ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ? ਅੰਤਰਿ ਕਾਰਵਿ ਰਿ । ॥ 

੧ ਉਂ: ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ- ੨ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨ 

$_ ੧.ਹੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ __`” ` (ਓਰ । 
। ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਰਕੁ ਨਾਹਿ ਸਾਧਸੈਗਿ ॥੧॥ 
(੧ ਲਾਹ ਛੱਡ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਕੇ-- ਪਉੜੀ ॥ ਮਹ 

( ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 0 ੨. ਗੁਰੁ ਜੀ ਹਨ ।ਕ ਸਦਾ ਢੁੱਸੇ ਪ੍ਰਭੂ 
੨1 = = 

ਲਾ ਕਲਾ ਕਲ ਨੀ ਪਲ ਲਅਲ ਮਲ ਲੀਲਾ ਲੀ ੫੨੫੨੮ 3, 5, 
%੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੨੦੧੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੪੬੪੬੬੧ 20੨0੨੦੬੨੬੬੬% 

੧. ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ ॥ । 
ਰੀ ਘਾ 

੧੩6੨੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੪੬੬੦੬੦੬੦੨੦੨੨੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਠੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
ਨ ੧੨੦੬੦=੯੬੦੬੦=6ਣ੯ਣ੦੨੦੬੦੬੯=੯੨੯੬੯=੯=੯੬੦੦੦੬੯੦੦੨੦੬੯= 

| ੨. ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥ 
।; ੨. ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਜਪਤੇ ॥ 
$ _ ੪. ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਓਇ ਖਪਤੇ ॥ 
ਨੰ ੫. ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ ॥ 
। ੬. ਨਾਮੁ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੁ ॥ 
ਨ ੭. ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ॥ 

੮. ਤਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੩੬॥ 

$ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ। ਅੰਤਰਿ 
ਨੰ ਬਾਹਰਿ-ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ, -ਹਰ ਵੇਲੇ। 
0 ਰੈਗਿ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਪਦੇਸਿਆ-ਨੇੜੇ 
(੧ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਕੁ-ਦੁਖ ਕਲੋਸ਼। ਤੇ-ਉਹ ਬੰਦੇ। ਪਰਹਿ- 
। ਨਿਧਾਨ] ਕਰਉ ਚੁਕੀ ਇਉ 
% ਨੰਨਾਕਾਰ-ਇਨਕਾਰ, ਰੁਕਾਵਟ। ਮੰਤ੍-ਉਪਦੇਸ਼। ਜਾ ਕਹੁ- 
6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼਼ਾਨੇ। ਪੂਰੇ-ਭਰੇ ਹੋਏ। 
। ਤਹ-ਉਥੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਬਾਜੇ--ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ-- 

। ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ, ਇਕ ਰਸ। ਤੂਰੇ--ਵਾਜੇ। 

| ਅਰਲ : (ਸ਼ਲੌਕ) 
[__੧.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੌਮ- 
ਨ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ 
ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। 
8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ, 
8 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ- 
&! __ ੨. ਸੈਤ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 
1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ 
ਮਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਜਿਸ ਰਸਤੇ 
6 ਲਾਲਚੀ ਜਮ ਇਸ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 
1 ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਓਹ ਸਗੋਂ 

ਰਸਤਾ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਰਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੩੬੩੭ 

& ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।੧ 
। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(ਪਉੜੀ) 
।; __ ੧-ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ 
ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਭੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। 
(0 ੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
0 ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
01 ੩. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। 
ਹੀ ੪. ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਹੁ-ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਕਦੇ ਖੱਚਤ ਨਹੀਂ 
0 ਹੁੰਦੇ। 

ਨ ਨਕ ਰਾ , <<, ੨ ਰਾ, ਖਾਕ, ਵਾ, <<, <<, ਰਾ, , ਆ ੨ ੫੦=, <<, <<, ੧, =ਤ 
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(੩੬੪) 
ਦਾ 1 ਵਿ ੧੨੯੦੦੬੪੨੦੬੬੦੬੦੬੬੬੬੦੦੦੬੬੦੨੬੪੬੦੬੦੦੦੦੬੦੨੦੬੬੦ 

੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਭੀ ਰੋਕ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ । 

੬. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ-ਮੰਤਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। 
੭. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਇਕ ਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮਿਲਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਵੱਜ 
ਰਹੇ ਹੋਣ ।੩੬। 

ਕਿ ਕਦ ਕਦ ਪਿ ਕਦ ਕਦ ਪਦ ਪਦ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਤਜਿ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥ 

੨. ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਆਰਾਧੀਐ 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
ਪਪਾ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ 
ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ॥ 
ਪਰਪਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਮਿਟਨਾਈ ॥ 

. ਜਾ ਕਉ ਰਾਖਹੁ ਆਪਿ ਗੁਸਾਈ ॥ 
ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਤ੍ਹ ਸਿਰ ਸੋਊ ॥ 

੮. ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥੩੭॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ - ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ । ਤਜਿ-ਤਜੈ, ਤਿਆਗ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਪੰਚ--ਭਰਮ, ਧੋਖਾ। ਪਰ ਮਿਤਿ-ਮਿਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਜਿਸ 
ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਿਤ- 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਕੋਟਿ ਅਪਰਾਧੂ--ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ। 
ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ । ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਕੇ। ਪਰਪਚ--ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਭਰਮ, 

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੈਜਾਲ। ਮਿਟ--ਮਿਟੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਨਾਈ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਸਾਈ-ਹੇ ਗੁਸਾਈਂ! 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, 
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਨੇ 
ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ 
ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਦਾ ਉਸੇ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਹੈ, 
ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ! ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੇ-ਹੱਦ ਹੈ ।੧। 

੦0੦੪੦ 

ਗਉਂੜਾ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫--ਪੰਨਾ 5੫੭-੫£ 
੧੨੬੧ ਕੱ 

ਨ 6੨੨੦੨੨% ੬੩ 

੯੪ 
੧1 

੧ 

੨੦੦੦੦੧੬ 

੧<% 

੨੦੬੦੨੨੦੬ 

੭੨%੨੦੨੪ 

ਰਾ 

੨੯੨੧੦੦੬੯੨੧ 
ਰੀ 



ਜਧਾਗ ਜਹਾ ਹਾਂ ਜਗ ਹਕ ਮਾਤੇ (੩੬੫) ਗਾਓਂੜ ਝਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫£ 
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ਹੀ (/ਪਓਂੜ?/ ਅਰਥ - ।ਸ਼ਲੌਕ/ 1 
(6 ੧-ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ _ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨੂੰ 

ਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? ੍ 
14 ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਨੂਹ 

੨. ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰੀ, ਭਾਵ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨ 
& ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਬੈਧਨ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨ 

ਹੀ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਸੌਹ 0 
0 _੩-੪. ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍੍ਤ ਦੇ ਫਾਹੇ ਵੀ ਕਟੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ 
00 ੨੩ ੬ ੩੩ ਐਂ ਸਿ ਜਧਦੇ ਜਨ, 'ਤੋਟ ਕਰੋਣਾਂ ਅ।ਫਾਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਮਨ ਦਾ ਨੂੰ 
ਮਹ ਹਨ। ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੈ। । 

ਤੇ =ਾ ੯੫੧ ਨ ੫-੬. ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਮਨ | 
8 ਰੱ ੨. ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੇ ਸੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨ (0 ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੈ ਨਗਨ ਰਹ ਘਿਰ, ਜਹ ਕਦ 
(ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀ, ਫ਼ਰੇਬ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ । ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਢੇ ਹੂੰ 
। ਵਿਲਾਣ ਸੋ! ਦੀ ਮਿਣ ਰਾਤੋ ਚਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੈੜ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੧। 
ਮਿ ਹਿਲ ਘਾ ਅਘ ੧੮ 

ਉਹ ੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਿਰ ̀ਤੇ (/ਪਓਂੜ?/ (8 
1” ਰਿ & 

ਛੱਤਰ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ੧. ਫੱਫੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ-ਐ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਨ 

ਉਹ ੮. ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ 
( ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।੩੭ ਆਇਆ ਹੈ'। 
ਮਹ ਨਕ ੨. ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨੈ 

ਕੇ ਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
$ _ ੧. ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ੩. (ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ! ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ $ 
6 ___ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ॥ ॥ ਵਿਚ ਬਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ)- ਿ 

੨. ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਾ 

ਨ ___ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥੧॥ ਸੀ ਗਰ 
ਨ ਮੰਕਾ ਸਕਣਾ। ਨ 

ਨ ਪਉੜੀ ॥ ੪. ਪਰ ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਖੇਂਗਾ ਨੂੰ 
ਮੂ ੧. ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ ॥ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨ 

੧ _੨. ਦਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਨ 
4. ਤੀ 2੩ ਟੋ ਨ 

6 ੩. ਫਿਰਿ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ ॥ ਭਾਵ ਹੈ? 
। ੪. ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਅਹਿ ਫਾਸਾ ॥ ਉ: ੫. ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ $ 
0." ਰਿ ਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ (ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। _ ਨ 
(ਸਿ ੫. ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ੬. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ ਜਾਪ ਨੂ 
ਮੀ ੬. ਏਕਹਿ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਰੀ 

0 _੭. ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥ ੭. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ! ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੰ 
0; ੮. ਮੇਲਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ॥੩੮॥ ਵੱਸ ਦੀ ਜਿ ਚ ਆਪ ਮਾ ਅਰ ਇਹ ੍  
ਿ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ! 0) 
| __ “ਦਾ ਅਰਥਾ: ਗਵਨ--ਭਟਕਣਾ। ਫਤਿਹ--ਵਿਕਾਰਾਂ_'ਤੇ ਵੀਚਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ।੩੮। - ਨੂੰ 
ਨ ਜਿੱਤ। ਮਨਿ ਜੀਤ-ਮਨਿ ਜੀਤੈ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆਂ। ਥਿਤਿ- ਰਾ ਿ 
(6 ਇਸਥਿਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ। ਨਿਤ ਨੀਤ-ਸਦਾ ਲਈ। ਸਲੀਕੇ ॥ ਨ 
(8 ਫਿਰਨ-ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ। ਕਲਿਜੁਗ-ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ, __ ੧. ਬਿੰਨਉਂ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 0 
੍ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ। ਇਆ ਅਉਸਰੁ-ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ। ਕਟੀਅਹਿ-ਕੱਟੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥ ( 
(6 0 ਜਾਣਗੇ। ਬੇਚਾਰੇ-ਬੇ-ਵੱਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ੨. ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ 1 
0; ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੧॥ 0 ੍ 

ੜ << ਰਾ, ਰਾ, ੧ , ਦਾ, 
(੨ 5- ਲਗ ੭ -“?ਅਕ-5" 7 “੨ ਤਕ, ੧-੭ਗ ੭੩੮ -੭ਕ -੭ਕ ੭-੩%- ੨੮੭੨ ੭ਕ-5- ੭੩੨ 5 ਕਾ ੭5 ੭ਲ: “ਤਕ ਤਲ 5੮੭੨ ਤਕ ਮੱ ਤਕ “ਵ-% -ਕ:-੭ਕ੨< ““ਗ(<-੭ ਲਾ <੦੨੦੨੪੨੯੨੦੦੯ਟ੦ਟ੦ਟ੦੬੦੦੦੦੦੧੬੪੬੯੬ਟ੯ਟ੦੦੦੬੦ਟ੯ਟ੦ਟ੦੯੦੬੧੬੦੪੬੦੪੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦6੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੨੨ ੧1 



(4 ਪਉੜੀ ॥ 
%; ੧. ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥ 
ਰੰ ੨. ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥ 
ਨ ੩. ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ॥ 
0 _ ੪. ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ 
ਨ ੫. ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥ 
( ੬. ਦੋਸੁ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥ 

੭. ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨਪ ॥ 
ਨ: ੮. ਜਿਸਹਿ ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥ 

ਰੰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਨਉ--ਬੇਨਤੀ। ਸੈਪੈ--ਧਨ। _ਰਵਾਲ-- 
0; ਚਰਨ-ਧੂੜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ--ਉਹ ਬੰਦੇ। ਬੈਸਨੋ-ਜੋ 
0 ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਸੁੱਚ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ 
(6 ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਚ-ਆਤਮਕ _ਪਵਿੱਤਰਤਾ। _ਬੀਰਾ-- 
06 ਸੂਰਮਾ । ਬੁਰਾ-ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ। ਤਾਹੂ ਨਿਕਟਿ-ਉਸ 

6 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਬਧਾ-ਬੰਧਨ। ਆਗਹ ਕਉ-ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲਿਆਂ 
ਨ ਨੂੰ। ਰਹੀ-ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 
ਹਉ ਅਰਥ - ।ਸ਼ਲੌਕ/ 
ਇ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ 
( ਜਾਏ ? 

ਹੈ| ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਕਿ ਹੇ 
0 ਸਿਰਜਨਹਾਰ ! ਹੇ ਗੁਪਾਲ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 
ਹ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ! ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਹਉ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ। 
( ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੂੜੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? 
ਉਇ ਉ: ੨. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ 
ਮੀ ਚਰਨ-ਧੂੜਿ ਹੀ ਸੁਖ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ 
( ਹਨ ।%। 

(ਪਉੜ?/ 
(8 ਪ੍ਰ: _ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। 
ਮਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? (ਅਤੇ) ਸੂਰਬੀਰ 
8 ਬਹਾਂਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 
ਹਉ: ੧. ਬੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ 
।( ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ 
<< ਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। 

. ਵੈਸ਼ਨੋ ਵੀ ਅਸਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ 
ਪਦ 

ਹੀ 

੨ ( ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ 
। ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। 
੯6 ੩. ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ, 
ਿਉ ਜਾਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ 
ਸਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ 
। ਦੇਵੇ। 

ਵਾ ਕੰ ਤਦ ੧੧੨੬੯੬੦੦੬੬੨੬੪੬੧੨੬੧2(2੦੨੯੨੯੨੦੦੬2੨੨੨੬੬੨੬੦੨੦੨੬੦੦੦੦੨੨%੦੨੪੨੨੬੪੨੧ ਦਲ 

(੩੬੬) 
(9੨੦੨੨੧੨੯੨6=੯੬੯੬੬=੯=੯੨੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੬(੨=੯੨੯੬੦੨੬੧੬੯੨੧੨੪੬੯੨੯੨੯=੯੨੦੨੦੬੧੨੯੨੯੬੯੬੦੨੦੨੧੨੯੨੯੨੦੨੬੧੨੧=੯੨0੨੦੦੨੦੨੦੨੦੦੨੧੨੦੨੨੦੩ 

ਗਾਉੜਾ ਝਾਵਨ ਅਥਗੀਂ ਮਹਲਾ ੫-੫ੰਨਾ ੨੫ 
ਕਾਲ, ੧੨੨੨੫, 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? ਮੀ 
ਉ: ੪. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ 

ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਨ 

ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੀ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮ ਹੈ 
ਸਿ 0 

੫. ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ 
ਰੀ 8 (ੰ 9੧ ੨੫ ੯੫੮ 

ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
੬. ਪਰ ਇਹ (ਅੰਧਾ) ਅਗਿਆਨੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਦੋਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈ 
ਕਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਤਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 0 

੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਇਹ ਚਲਾਕੀ-ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਨੰ 
ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਨੂੰ 
ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। । 

੮. ਪਰ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! (ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਵਿਚਾਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਆਪ ਜਣਾਵੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੂ 
ਹੈ।੩੯। ਲੀ 

ਸਲੋਕੁ ॥ (0 
੧. ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਘ ਦੂਖ ਨਾਸ ਰੀ 

ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰੇ ॥ ੧ 

੨. ਸੈਤਸੈਗ ਜਿਹ ਰਿਦ ਬਸਿਓ 0 ੧੧ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਨ ਭੁਮੇ ॥੧॥ ਰ ੍ 

ਪਉੜੀ ॥ [-" ਤ 

੧. ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ॥ । 
ਵੱ ਹੈ 

੨. ਇਆ ਸੈਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥ ਹਰ 
੩. ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ 
੪. ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥ ਨ 
੫. ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ ਡਹਕਾਏ ॥ ਨ 
੬. ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥ 0 

੭. ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੁਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ॥ (0 
੮. ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੪੦॥ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਤੰਜਨ-ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਅਘ-ਪਾਪ, । 

ਅਪਰਾਧ, ਜੁਰਮ। ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਹਰੇ-ਹਰੀ ਨੂੰ। ਸੈਗਿ- ਨੰ 
ਸੋਗ ਵਿਚ । ਜਿਹ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ-ਉਹ ਬੈਦੇ। ਭ੍ਮੇ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨ 
ਪਏ। ਭਰਮੁ-ਦੌੜ-ਭੱਜ, ਭਟਕਣਾ। ਸਗਲ--ਸਾਰਾ। ਸੁਰਿ- ਨ 

ਸਵਰਗੀ-ਜੀਵ। ਸਿਧ-ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ। ਨੰ 
ਸਾਧਿਕ-ਜੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਹਮੇਵਾ-ਬ੍ਹਮਾ ਵਰਗੇ। ਨ 
ਡਹਕਾਏ--ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਦੁਤਰ--ਜਿਸ ਤੋ ਪਾਰ ਨ 

ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਏ-ਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ & 

ਪੈ ਕੇ। ਤੇਹ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। 
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00 
<< ਰਾ ਨ 

ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ? ਸਲਕੁ ॥ ਜੰ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕਿਸ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ ਕਰੀਏ ? 

. ਹੈ ਭਾਈ ! ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ, 
ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਾਧਦਾ 
ਰਹੁ। 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸੰਤਾਂ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰੀ 
ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ।% 

(/ਪਓੰੜ?/ 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਸਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ ? 

. ਭੱਭੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ । 

. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 
_ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਉਹ 
ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸਾਰ 
ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ 
ਹਟਾ ਦਿਓ। 

. ਹੈਂ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੇਵਲ 

ਇਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਰਗਵਾਸੀ ਜੀਵ, 
ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ 
ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਗੱਲ ਕੀ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਆਦੀ ਜੀਵ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ 
ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋ । ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ 
ਬੈਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕ-ਭਟਕ 
ਕੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋ' ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ? 

. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕ ਐਹੇ 
ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕਠਨ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਭੀ ਹੈ ? 

. ਹਾਂ ! ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ, ਭੈ ਤੇ ਮੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।੪੦। 
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੨. ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ ਰਖਹੁ ( 
ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੈਗ ॥੧॥ ਮਹ 

ਪਉੜੀ ॥ 0 
੧. ਮਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ ਇਆਨਾ ॥ 
੨. ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥ । 
੩. ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕਹਿ ਬਾਰ ॥ ਹੀ 
੪. ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ । 
੫. ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥ ਮੂ 
੬. ਜਾ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਰੂ ਥੀਆ ॥ । 
੭. ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ ਤ ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥ ਮੀ 
੮. ਨਾਨਕ ਜਾ ਤੇ ਪਰਹਿ ਪਰਾਗ ॥੪੧॥ ੍ 

ਪਦਾ ਅਰਥ: ਮਾਇਆ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਮਾਗਨ ਨੂ 
ਤੇ-ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ । ਜਿਹ-ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ । ਨਾਮਹਿ-ਨਾਮ ਨ 
ਵਿਚ। ਰੈਗ-ਪਿਆਰ। ਇਆਨਾ-ਬੇ-ਸਮਝ ਜੀਵ। ਸੁਜਾਨਾ- ਨ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਏਕਹਿ ਬਾਰ-ਉਸ ਨੇ ਨ 
ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨ 
ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਕਾਰ-ਗਿਲੇ। ਬੀਆ-ਦੂਜਾ, ਨ 
ਹੋਰ। ਕੁਸਲ-ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ । ਕਾਹੂ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰਹਿ ਨ 
ਪਰਾਗ--ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੇਂ, ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਪਵੇਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। 

ਪਿ 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) ਨ 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨ 

ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ? ( 
ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਨ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 8 
ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਵੀ ਨੂੰ 
ਸੁਭਾਵਕ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹਰ ਨੂੰ 
ਵਕਤ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1 

[9 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ; 
ਅੱਗੇ ਇਉੱ' ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜਿਸ 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲੋਂ' ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਨ 
ਓਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।॥ _ ਨ 

(ਪਓੜ?/ ( 
੧. ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਨੂੰ 
ਤੱਕੋ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਹੀ 

. 1 ੧ ੧੮ 

ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਖ ਕਿਸ ਲਈ ਨ 

੧੫ ? ਪੇ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ? 00 

੨ ੨ ੧੨੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬੯੬੯੦੦੬੯੬੪੬੪੬6੬੦੬੩੦ਟ੦੬6੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੪੬੩ ਡੀ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿੜ ਜੀ 

ਹੈ 

ਕਉ: ੨. ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ 
(ਰੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ (ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤਾਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ 
ਕਰ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਇ ੩.ਐ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜੋ 
0 ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ੨੬ ੨ ਊ $ ' 

ਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। 
(0 ੪. ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਦਾ ਮਾਇਆ 
ਮਹ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਤਰਲੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ? 
( ੫. ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ 
ਹੀ ਹੈਂ ਕਿ ਜਦ ਭੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ 
ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ-ਹੋਰ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ'। 
। ੬. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 
ਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 
& ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀ ? 

ਇ ਉ: ੭.ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ (ਉਸ ਦੇ) ਇਕ (ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ) ਮੰਗ 
0 ਕਰ। 

੫ ਰਾ ਰਾ 
। ੮. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ (ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਂ ।੪% 
ਰੰ ਛਾ 
ਮਹ ਸਲੰਕ ॥ 

0; _ ੧. ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਤੇ 
ਹੈ ਇਆ () ___ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤ ॥ 
0 ੨. ਜਿਹ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੁਨਾ 
& ___ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ 
੧0 । 

ਪਉੜੀ ॥ 
ਚ ੧. ਮਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 

0 _ ੨. ਭੇਟਤ ਸਾਧਸੈਗ ਪਤੀਆਨਾ ॥ 
੧੬ 

] ੩. ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ ਸਮਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
0 ੪. ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਤ ਅਉਤਾਰਾ ॥ 
[9 (9 ਹਾ ਤ 

। ੫. ਤਾਹੂ ਸੈਗ ਤਾਹੂ ਨਿਰਲੇਪਾ॥ 
0 ੬. ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਬਿਸੇਖਾ ॥ 

0 ੭. ਉਆ ਰਸ ਮਹਿ ਉਆਹੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰੰ 
ਹੱ ੮. ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀ ਤਿਹ ਮਾਇਆ ॥੪੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਮਤਿ ਪੂਰੀ--ਮੁਕੈਮਲ ਅਕਲ, ਭਾਵ 

00 ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ । ਭਗਵੰਤ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ । ਜਾਰੂ-ਜਿਸ 
ਉ 
0 ੧ 
ਰੇ, ਹੈ ਸਕਦਾ । 

0 ਸਮਾਨ। ਰਹਤ ਅਉਤਾਰਾ-ਉਤਰਨੋ' ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ੮. ਬਸ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
 ਨਰਕ-ਸੁਰਗ ਤੇ ਉਤਰਨ (ਜਨਮ ਮਰਨ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ 
0 ਹੈ, ਪੈਣੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੂ--ਉਸ ਨੂੰ । ਨਿਰਲੇਪਾ-ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ।੪੨। 

੬(੬੦੬੪੬੯੬੯੬੧ਟ੦੨੦੬੦੬੯੨੦੦੦=੦੦੦੦੨੯੨੦੬੯ਣ੯ਟ੯ਟ੯੬੦੨੯ਟ੦੦੯੨੯੨੬੧੬੬੯੨੦੦੦੬੬੬੦੨੬(੬੯੬੦੦੦੬੬(੦੦੬੦੨6੨੬6੬੨੬੧੬੬(ਵ੬੦ 
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ਨੇ। ਮਰਮੁ-ਭੇਦ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਹੈ। 

6 ਪਤੀਆਨਾ-ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਤ- 

(੩੬੮) 
, ਦਾ ਦੀ ਨੀ ਦੀ ਲੀ 

ਕਿ ਪਿ ਕਲ ਦਾ ਦਾ 

ਅਰਥ “ ।/ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਪਤ 4 ੨੪ 

ਵਾਲਾ ਕੰਣ ਹੈ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਧਾਨ ਸਮਝੋ । 

ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ।੧। 

(ਪਓਂੜ?/ 

ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਹੈ । 

ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਲਹ 

ਦਾਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

੪. ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਰਕ-ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵੱਲੋਂ 

ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ। 

੫. ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਘਟ-ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਗ ਭੀ 
ਹੈ। 

੬. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਟ ਵਿਚ (ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਥਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੬ 
੧੩੬੬੬੦੬੬੦੬੦੯੬੬੦੬੦੦6ਣ੬੯੦੦ਟ੦ਣ੧੬੦੬੯ਣ੦੦੦੬੦੨6੦੦੨੦੨੯੦੦੬੦੨੦੨੨੦੨੬ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ। ਬਿਸੇਖਾ-ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਆਹੂ--ਉਸੇ 

ਨੇ। ਲਿਪਤ ਨਹੀ-ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ । 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਸਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਅਕਲ 

: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਪੂਰਨ ਹੈ, 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ 

੧. ਫਿਰ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਥ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ 

੨. ਉਹ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭੇਦ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ 

੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ! 

ਸੁੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਭੀ ਉਸ 

ਐ ਸਾਂਈ ਜੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਾਪ 
ਦਾ ਸੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

ਜੀਵਨ __` 
ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਯਕੀਨ 

ਆ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੁਖ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਸੁਖ ਦਾ ਰਸ 
ਓਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਨ, 

੩ 

੨੧੦੬੬ 
ਵਾ , ਣਾ, 

੨੦੨੬੬ 

੨੨੯੬੦੨੦੨੦=੦੨੦੨੧੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨ 

੧9੨੦੨ 

੨੬੦੦ਟ੦੨੦ਟ੦੨੨੦ਟ੦= 
ਲਾ 

੧੨੦੨੦ਟ੯੨੦੦੦ਟ੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦੦੦੨੦ਟ੦੨੦੬੦=੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੯੦੦੦੦੦੦੨੦੬੧੦੦੩੦੦੬੦੧੬ 

ਵਾਦ 

੨6੨੦੬% 

੨੦੦੦੬ 

੨੨੬ 

੨੦੨੦੬ 

(9 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਨ (੩੬੯) ਗਾਉਂੜਾੀ ਬਾਵਨ ਅਥਗਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੯ 
(੧੨੨੨੨੨੧੨੨੦੨੫੨੦੨੧੨੦੩੧ ੧੨6੨੦੬੦੨੦੦੯੬6੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੯੨੦੦੯੨੯=੦੨੦੨੦੨੨੦੦੦੦੦੦੯ਟ੯੨੯੨੦੦੦੨੯=੯੦੦=6੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੨ਟ੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੭ 

00 

ਨ ਸਲੋਕੁ ॥ ਪ੍ਰ: ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ? ਨੂੰ 
ਨ ੧. ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ ਸਾਜਨਹੁ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ, ਸੁਣੋ ! ਜਿਹੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਧਨਾਂ ਰੰ ਹੁ ਨ ਤੱ 

. ਵਿ=- ਦੇ ੪ ਉਹ ਤਨ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਦੁਆਬਾ ਹੀ ਪੜ ਹੋ 0; _੨. ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੈਧਨ ਕਟੇ (ਦਿ 
$ ___ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਗ ਆ 0 ਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂ। ਨ ੍ ਹਲ 8. _ ਨ 

ਪਵੜੀ ॥ ਪ. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨੂੰ 
6 ੧. ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਿਧੀਆ ॥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਧਾਰਦਾ $ 
! ੨. ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਹ ਲਉ ਸਿਧੀਆ ॥ ਹੈ। (8 
੯ ਰਾ “ਛੂੱਚ -ਤ ਤਾ ਮੰ ॥= | _ ੩. ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ॥ ਤਨ 4 ਆ ਉਮੀਉ 
0 _ ੪. ਉਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ ॥ ਰ੍ 0 ਮੱ 
ਮੀ ਉਬਰਨ ਧਾਰੈ ਸਭੁ ਕੋਊ ॥ ਤੀ ਓ । ਸਉ %. ਯਾ ਢੂ ਸਭੁ ਕੱਢੂ ਰਾ ਕੋ ੩ ੨ ਜਿ ੜ ੩ ਮੂ ਹੂ ੬ ਉਆਹਿ ਜਪੇ ਬਿਨ ਉਬਰ ਨ ਹੋਉ ਉ:੭-੮. ਹੈ ਮਿਤਰੋ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ ਮੂ 
. ਦੀ ਵੇ ਜਬ ਨ ਕਿ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ! ਸਾਨੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਆਪ ਬਚਾ 
ਹਉ _&. ਯਾਹੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਬਾ ॥ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਹੂ 
0 ੮. ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਿਰਗੁਨ ਨਰਨਾਥਾ ॥ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਮਰੱਥ ਹੋ । (0 
& ੯. ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਹ ਆਪਿ ਜਨਾਈ ॥ ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ।6 
6 ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ ॥੪੩॥ ਤੇ (ਕਰਮ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਐ 
(ਨ ਵੱ ਲੱ ਦੂ ਪੀ ੪ ਲੇ ਅੰ ੧੮ 

ਮੂ __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਛੂਟਨੁ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।__ ਹੀ 
ਤਿਹ 4। ਜਨਿ ਲਉ--ਕਿਥੋਂ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨ 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਨ | ਕਰਹ ਤੁ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ? ਬੱਧਿ ਇਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਉਂ ਰਾ . ਮਰ 

ਨ ਸਿਧੀਆ-ਸਫਲਤਾ। ਯਾਹੂ-ਜਿਹੜੇ। ਯਾ _ਉਬਰਨ--ਜੇਹੜਾ = ਉ ਸਿ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉ ਲਾ (8 

ਇ ਬਚਾਅ। ਸਭ ਕੋਊ-ਹਰ ਕੋਈ। ਧਾਰੈ--ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਾ ਹੀ 
1 ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ ਸਲੋਕੁ ॥ (ਹੱ 

੍ (40 0 00 ੧. ਰੋਸੁ ਨ ਕਾਹੁ ਸੈਗ ਕਰਹੁ ( $ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛ < ॥ 

ਮਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਆਪਨ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
([ ਉਂ: ੧. ਹੇ ਯਾਰੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ ! ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ੨. ਹੋਇ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਰਮ 

ਸਿ 1 ਵਾ ਵਰ  €% ਘ ੪ ਨ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ॥੧॥ ( 
ਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀ 

ਲੀ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋ ਪਉੜੀ॥ ਜੀ 
ਮੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਧਨ ਕੱਟੇ __3- ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ॥ 
( ਜਰ ੨. ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥ ਮਹ 
। /ਪਓੜ?/ 
ਨ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ 

(4 ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਜਪ, ਤਪ) ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਲ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਣਗੇ ? 

( ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਯੱਯੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

੍ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਧਨਾਂ 
ਮੱ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਉਹ ੨. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ 
ਹੈ ਥਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, 
ਨ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸੱਖਣੇ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 
। ਸਕਦੀ । 

ਤਾ ਰਲਾ ਲਾ ਕਲਾ ਬਲਾ 

੩. ਰਣਿ ਦਰਗਹਿ ਤਉ ਸੀਝਹਿ ਭਾਈ ॥ (0 
੪. ਜਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਹ 
ਪ. ਰਹਤ ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥ 
੬. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ॥ 
੭. ਰਾਤੇ ਰੈਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ 
੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ॥੪੪॥ | 
ਪਦ ਅਰਥ : ਰੋਸੁ-ਗ਼ੁੱਸਾ। ਆਪਨ ਆਪੁ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਹ 

ਨੂੰ। ਨਿਮਾਨਾ-ਧੀਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਜਗਿ-ਜਗਤ ਵਿਚ। ਨ 
ਨਦਰੀ--ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ । ਰੇਨ-ਚਰਨ-ਧੁੜੀ । ਮਹ 
ਸਭ-ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ। ਜਾ ਕੀ-ਜਿਸ ਦੀ। ਤਜਿ-ਤਿਆਗ। 0 

੧੩੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੪੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੪੬੯੬੦੦੦੦੬੬੧੬੦ 4੨੦੨੦੬੦੬੬% 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਝ ਜਾ (੩੭੦) ਗਾਉਂੜੀ ਬਾਵਨ ਅਥਗਾੰ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੬ 
ਦਿ ਕਲੀ ਅਲ 

ਰਤ 06449 000 0406 
(0 ਬਾਕੀ-ਮਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੋਧ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। 
( ਰਣਿ-ਰਣ ਵਿਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ। ਦਰਗਹਿ-- 
0) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ। ਸੀਝਹਿ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਉ- 
0) ਜੈ। ਰਹਤ ਰਹਤ-ਰਹਿੰਦੇ-ਰਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ। ਰਹਿ ਜਾਹਿ- 
(( ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਦਿ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ। ਅਪਾਰਾ- 
ਨ ਬੇਅੰਤ । ਰਾਤੇ-ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਮਾਤੇ-ਮਸਤ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। 

ਅਰਲ : ।ਸ਼ਲੌਂਕ/ 
ਲਾਗਾ ਲਾ 

੬ -੭੩੯5-੨ 

ਟਨ 
00 ਪ੍ਰ: __ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? 
$ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ 

ਮਹ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਰਨ 
। ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 
। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 
 __ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ। ਜੈ ਤੂੰ 
( ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਧੀਰੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ 
ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 
ਹੈ ____ ਇਹ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਕਰੋਧ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।੧। 

ਹੈ (ਪਉੰੜ)/ 
$ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
( ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ 
& ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
) ਉਂ: ੧. ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! 

0 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ 
0 ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਮਹ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾ। 
੍ ੨. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ 
0 ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਕ 
0 ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ 
0 ਤੇ & ਜਾਵੇਗਾ। ਰ੍ ੍ 
$$ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 
(9 ਉ ੪ ੩ 

। ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ 

0 ਸਕੇਗੀ ? 
( ਤੂ 

ਉ ਉ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਤੇ 
। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। 

੪. ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ 

ਮਰ ਜੋੜੇਂਗਾ। 
&% ਪੂ ਉਘ 

0 ਪ੍ਰ: _ ਐ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ! ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
੍ ਤੋ ਕਿਵੇਂ ੨ ਮਿ ਵੇ 1 

ਮਹ ਉੱ:੫-੬. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਂ। ਪੂਰੇ 
ਮਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ 
0 ਵਿਕਾਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
੧, 

ਨ, ਆ <, 
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ਦੀ ਅਲੀ ਲੀ 
ਪਦ ਤਰਣਾ ਰਲਾ ਲਾਣਾ ਲਾਣਾ ਅਲ, ਰਲਾ ਲਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਂ ਅਤ ਖਾ ਣਾ ਦਾ 

੭-੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਦਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ।੪੪। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ ਬਿਆਧਿ 
ਇਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਬਾਸ ॥ 

੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੀਆ 
ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧ ਜਾਹੂ ॥ 

. ਦੂਖ ਦਰਦ ਤਿਹ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੂ ॥ 
੩. ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਜਿਹ ਰਿਦੈ ਹਿਤਾਵੈ ॥ 
੪. ਤਾਹਿ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ 
੫. ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ॥ 
੬. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨੁ ਬਿਧਿ ਨ ਬਨਾਈ ॥ 

੭. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੈਜਮੁ ਕਰਿ ਦੀਆ ॥ 
੮. ਨਾਨਕ ਤਉ ਫਿਰਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੪੫॥ 

ਪਦ ਅਰਥ . ਬਿਖੈ--ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ । ਬਿਆਧਿ-ਬੀਮਾਰੀਆਂ, 
ਰੋਗ। ਇਆ--ਇਸ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਸੂਖਿ- 
ਸੁਖ ਵਿਚ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਵਿਚ । ਲਾਵਉ-ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤੇ। ਜਾਰੂ-ਜਿਸ ਨੂੰ। 
ਤਿਹ-ਉਸ ਦੇ। ਜਿਹ ਰਿਦੈ-ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਹਿਤਾਵੈ- 

ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਉਖਧੁ--ਦਵਾਈ । ਸਭ ਘਟ--ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ 

ਵਿਚ। ਬਿਧਿ-ਤਰੀਕਾ, ਸਬੱਥ, ਜੁਗਤਿ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। 

ਸਜਮੁ-ਪਥ, ਪ੍ਰਹੇਜ਼ । 

ਡੰਡੀ 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ 
ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਲਾਲਚ 

ਝੂਠ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂ ਤੇ 

ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ-ਅੰਮਿ੍ਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਭਰਾਵੋ ! ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ 

ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧। 
ਦਿਲੀ ਲੀ ਕਲੀ ਲੀ ਅਲੀ ਕਲੀ ਅਲੀ ਹੀਲਾ 

੨੦੦੦੦ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਣੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਲ ਜਾ (੩੭੧) ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੫੯-੬੦ 
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/ਪਓੜ?) ਠਾਇ-ਥਾਂ ਵਿਚ । ਕਾਹੂ--ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਹੂ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈ 

_੧. ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਨੂੰ __ਰਵਿਆ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗਵਿਆ-ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨ-ਰੰਗ, 
ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ਜਾਤ-ਪਾਤ। ਚਿਹਨ-ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰੂਪ-ਰੇਖ। ਸਗਲਹ ਤੇ-ਸਭੇ ਹੈ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ- _ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ, ਰੂਪ-ਰੇਖ ਤੋਂ । ਰਹਤਾ-ਵੱਖਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਨ 

੨. ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਦੁਖ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ _ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਹੀ 

ਹਨ। ਰ੍ ? ਅਰਥ - (ਸ਼ਲੌਕ/ ਹੀ 
੩. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਇਕ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ , ਪੂ. ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ, ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਭੀ ਹੈ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰੀ ਲਗ ਜਾਵੇ । & ਕੇ ਕਸ ਪੁਛ ਦੀ ਅਣਹੈਂਦ ਰੋਗ ਉਸ ਨ 
ਰ & ਵਿ ਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਪੁਭੂ ਨੂੰ 

੪. ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ) ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੀ, ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵ 1 
ਕੱ ਆਤਮਕ ਭੋਗ ਤੋ ਵਿਕਾਰ ਕਦੋ ਤੀ ਨੜੈ ਨਹੀਂ 4. ਰੇ ਭਾਈਓ! ਉਹ ਪਰਸੋਸਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ॥ 

ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਕਿਥੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? . __ "ਨਿੰਮ ਭੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੈ। ਨ 
ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ' __?-15 ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਗ-ਸੈਗ 

ਜਨੋ ਵਿਚਿ ਬੇ ੍ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ | 

੬. ਪਰ ਪੁਰੇ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ'।੧। । 
ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ (/ਪਓੜ?) 
ਹੁੰਦਾ। ੧.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਵੱਵੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੂ 

੭. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖੋ । ਹ 

ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੱਥ (ਪ੍ਰਹੇਜ਼) ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ੨. (ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰ ਘਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਨੂੰ 
੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹ 

ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ੩. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ ਨੂੰ 

ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁਖ ਪੌਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।੪੫ ੪. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਪ੍ਭੂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 0 

ਉਨ ਨ ਕਤਹ ਨਾਇ ॥ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕੇ ? ਨੈ 
੨. ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸ਼ੈਗਿ ਹੈ 11111 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਇ ਦੁਰਾਇ ॥੧॥ ੬. ਜੋ ਮਨੁੱਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰ 
ਪਉੜੀ ॥ (ਕੀਰਤਨ) ਕੀਰਤਨ-ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । । 

੧. ਵਵਾ ਵੈਰੁ ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਹੂ ॥ ਪ੍ਰ: ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ? ਮੂੰ 
੨. ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਹੂ ॥ ਉ: ੭.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨੂ 
੩. ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ॥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। _ ਨੂ 
੪. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਰਲੈ ਹੀ ਗਵਿਆ॥ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ ਨ) 

੫. ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਹ ਮਨ ਤੇ ॥ ਗੁਰਮੁੱਖ ਵੀ ਵਰਨ-ਚਿਹਨ ਤੌ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂ 
੬. ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਸੁਨਤੇ ॥ ਉੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੜਰੋ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।ਉਈ ਤੂ 
੭. ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਸਗਲਹ ਤੇ ਰਹਤਾ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਨ 
੮. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਕਹਤਾ ॥੪੬॥ ੧. ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆ ਮੂ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਵਾਸੁਦੇਵ-ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥ (6 

ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਊਨ--ਅਣਹੋਂਦ, ਊਣਤਾ। ਕਤਹੂ ਜਾਇ-ਕਿਸੇ __ ੨. ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੈਤ ਮਹ 
; ਥਾਂ ਵਿਚ। ਕਾਇ ਦੁਰਾਇ-ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਠਾਉ-ਥਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥੧॥ ( 
(੨੯੨੯੦੦੨੯੨੯੨੯੬੦੨੦੨੦੬੯੬੯੬੩੯੬੩੯=(੬੯੬(੬(੬੯੨(੬੪੨੦੨੪੬੪੨੬੯੬੪੩੯੬6੬੪੬੦੬੯੬(੬੯੬੧੨(੬੯੬(੬੬੯੬੪੨੦੬੬੧੬੦੬੦੨੬੦੬੯੩੬੦੬੯੩੦੨੬੦ ੨੦੨੨੬ 



ਰ੍ ਨੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੩੭੨) ਗਾਉਂੜਾੀ ਬਾਵਨ ਅਥਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੦ 
<< 4੫੫੧੨ ੪੨੩ ਦਿ ਦਿਆ 

€6੨੧੬੦=੯੨੦੨੦=੨ ੧੨੦੦੯੬੦ਣ੯੬੦੬੦੬੯੬੦ਣ੦੬੬੦੬੦੦੦੬੦੦=੦ਣ੯੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦ ੯੦੯੬੦੬੦੨੦੬੯੨੦੦੦੬੪੬੬੦੦੬੦੦੦੩੦੦੩੦੬੦੦੧ 6੨੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੩ ਲਾ ਲਾਲੀ ਅਲ ਲਾ ਨ ਅਲ ਅਲ ਅਮ ਅਅ ਦਾ ਲਾ 

0 ਪਉੜੀ ॥ ੨. ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ | 

6) _ ੧. ੜਾੜਾ ੜਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੈਗਿ ਸਾਧੂ ॥ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ___ ਹੂ ਰੰ 
ਨ ੨. ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥ ਵਜੇ ਮਸਲੀ (ਮਿਸਲ ਏਂ ਧਰਦੇ ਵਿਚ “ਸੋਹਣ ਪੂਗੂ, 

੩. ਰੂੜੋ ਜਿਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ॥ ____ ਰੀ ਰੰ 

ਨ ਨ ਝਆਲੀ ਲਾਲ ਅਨਦ ਵਿਨਗਾਰੀ- 8 ਦੀ ਬਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਚ ੜੀ ਤਹੀ ਡੀ 
੫. ੜਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ ॥ ੍ ਉਪ ਘਨ ੍ 

। ੬. ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ? ਰੰ 

0 ੭. ੜਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ੜਾੜਿ ਮਿਟਾਈ ॥ ___ਉੰ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਝਗੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਨ 
06 _ ੮. ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ॥੪੭॥ ਸੱ ਬੇ-ਸਮਝ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ( 

! __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਹਉ ਹਉ-ਮੈ' ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਂ । ੬. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੂ 
0 ਸਾਕਤ-ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਕੜੇ ਜੀਵ । ਮੁਗਧ-ਮੂਰਖ। ੜੜਕਿ-- _ ਪੰ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ 8 
00 ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ-ਚੁੱਭ ਕੇ । ਮੁਏ-ਮਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਸਕੇਗਾ ? __ ਿ 
ਪੈ ਅਨੰਦ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਖਾਵੰਤ-ਤਿਹਾਇਆ। ਕਿਰਤਿ- _ ਉਂ: ੭. ੜਾੜੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹੂ 
0 ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਰਤਿ _ਕਮਾਨ-ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ 
ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਸੈ ਦੀ ਚੋਭ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੂ 
ਨ ੜਾੜਿ-ਰੜਕ, ਚੋਭ, ਖਹਿ-ਖਹਿ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। । 
0 ਬੋਲਣਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ--ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੱਤ। ਰੂੜੋ- _ ਪੰ: _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ? . 
00 ਸੁੰਦਰ ਹਰੀ। ਜਿਹ-ਜਿਸ ਦੇ। ਬਿਨਸਾਹੀ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

(0 ਹੀਐ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ-ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਸਜੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਹੇ ਸਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੀ ਮਰ 
& ਇਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ।੪% ੍ 

ਹੀ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕ) ਸਲੋਕੁ ॥ ਰਹ 
0 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਕੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ __ ੧. ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਨੂ 
ਰੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ? ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥ ਰਮ 
6 ਉ: ੧ ਦੀ ੨. ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ (( 

ਜਕੜੇ ਮੂਰਖ ਬੇ-ਸਮਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ 
ਇਨ ਵਿ ਗਤ ਆਦੀ ਹੈ ਤਿਸ ਆਵ ਕਰ. ਨੱਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥੧॥ 
ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਕਤ ਪਉੜੀ॥ ਹਰ 
(੧ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮੂਰਖ __ ੧. ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥ 
0 ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ __ ੨. ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੂਕਾਰੇ ॥ 

| ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭ-ਚੁਭ, ਰੜਕ-ਰੜਕ ਕੇ ਹੀ ਮਰ __ ੩. ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਮਰ 

ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਕਤ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਤੋਂ ਲਾ (੪ ਨਹੀ ਕੇ ਨ 
(0 ਸੱਖਣੇ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।੧। . ਰੰ 
ਹੀ (ਪਉੜੀ) ੬. ਪਰ ਗਰ ੬ ਅਉ ॥ 
ਮਰ ੬ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥ 

੯. 40044 ੮. ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੪੮॥ 
$ ਉ: ੧. ੜਾੜੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦ ਅਰਥ : ਸਾਧੂ--ਗੁਰੂ। ਗਹੁ-ਫੜ। ਉਕਤਿ-ਦਲੀਲ- $ 
ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਹਉਮੈ _ ਬਾਜ਼ੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਿਆਣਪ--ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ $ 
0 ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਚੋਭ, ਗੁਰ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ _ ਸੌਚਾਂ। ਤਿਆਗੁ-ਛੱਡ । ਦੀਖਿਆ-ਸਿਖਿਆ। ਭਾਗੁ-ਚੰਗੇ ਨੂ 

ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ _ਭਾਗ, ਚੰਗਾ ਲੇਖ । ਹਾਰੇ-ਹਾਰ ਕੇ। ਸਾਸਤ੍ਰ-ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਮੂੰ 
। ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ-- ਦੇ ਛੇ ਪੁਸਤਕ, ਸਾਂਖ, ਜੋਗ, ਨਿਆਇ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੈਸ਼ਸ਼ਿਕ, । 
੨੪੬੦੩6੯੯੬੬੯੬੯੬੪੬੯੬੯੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੬੯੬੪੬੦੬੦੬੯੬੦੯੬੯੬੯੬੪੬੬੯੬੦੬੪੯੬੯੬੬6੩੬੦੬੯੬੬੪੬੪੯੬੬੯੬੪੬੪੬੯੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੯ 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ 
੨੦੬੦੬੦੬੪੬੦੬੪੬੦੨੦੬੦੦6੬੪੬6੬ 

ਵੇਦਾਂਤ । ਛੁਟਕਾਰਾ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਗੁਪਾਲ- 
ਮੰ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ । 

੧ 
੨੧%੪੦੭ <੪੨੧੨੨੨੦੪ 

(੩੭੩) 
੬ ੩੫4੭੨੩- - 

ਆ 1 0੧ 4. 044 4 445 

ਗਰ ਸਾ ਲਿਗ 9 ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੦ 

੧੨੧੨0੬੦੨੦੨੯੬ ੨੦੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੨ 2੦੬੦੬੯੬੧ ਤਵ 

੮ ਲਹ ਸਧੰਹਿਕ/ਜੀ ਕਹਿੰਟੇ,ਹਨ ਕਿ ਗਹਥਜੀ ਅਤੀ 1 ਮਿ 
ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ।੪੮। 0 

ਗੱ? 25੨; << 

ਹੀ ਅਰਥ : (ਸਲੌਕ/ ਸਲੋਕੁ॥ 
0 ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ੧. ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ 
ਮੱ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ! ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥ ਰੰ 

ਉਰ [ਦੇ "- ਉਹ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਮੀ 
॥ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਉ ਮਰ 
(ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਉੜੀ॥ । 
। ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ __ ੧. ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ਤਾਹੂ ॥ ਨ 
1 ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ __ ੨. ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥ ਸੰ 
0 ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ੩. ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ ॥ ਨ 
1 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ੪. ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ ਲੱ 

 __ ਮੰਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੫. ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥ 
ਹੈ 111 ੬. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਐਸੋ ਆਗਨਤਾ ॥ ਹਉ 

੭. ਅਸੈਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ॥ 0 
ਮੰ ਨ (ਪਉੜੀ) ਇਹ ੮. ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥ 
6 ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਆ 
ਰੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀ ਰਿ ਲੱ ਨੀ ਗੀ 10 

ਮਿ ਲੂ ਕੀ ਵਰ ਹੈਦਾ ਹੈ 7 ਲੀ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ-ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖਰਾ- 0 
ਹ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਇਕੋ ਯਤਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰਾਹਉ-ਸਰਾਹਉਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨੇ- ਮੂ 

ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਖ਼ਾਲੀ । ਸੁਭਰ-ਨੱਕਾ-ਨੱਕ । ਨਿਮਾਨਾ--ਨਿਰ-ਅਹੰਕਾਰ । ਪਰਾਨੀ-- ਚੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਅੰ । ; ਰਿ 
(0 ਨ ਗੀ ਦੀ ਬਲਾ ' ਰ੍ ” _ਜੀਵ। ਜਾਪੈ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਨੀ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮੂ 
ਰੱ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਤਵੇ ਖਸਮ ਤ-ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਆਗਨਤਾ-ਥੇਅੰਤ। ਨੰ 
ਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੈ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ _ ਆਸਖ-ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਸੌਖਿਆ) ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਨੂੰ 
ਿ ਆ ਪਏ ਜਾਂ। ਸਾ ਸਕੇ। ਖਤੇ-ਪਾਪ। ਦਇਆਰਾ-ਦਿਆਲ। 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੇਦ ਗਲ (0 
॥ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ? ੍ (ਰੀ... ਨ 

ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਸੁਣੋ, ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਤਾਈ _ ਪੰ: ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਆਠਮਿਕ ਅਨੰਦ ਕਿਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋ ਲੂ 
8 ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਇਹ ਸਭੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਗਲਾ ਨੀ ਨ । 

ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ- ਉੱ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ । ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ੁਦੀ ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਮੂ 
੩. ਅਸਾਂ ਭੀ ਸੋਧਦਿਆਂ-ਸੋਧਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹੋ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਨੂ 

ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ-- ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਨ 
6 ੪. ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨ ਲਗ ਕੀ ਮਿ ਨ 

ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿ ੬ ਨ ਰਾ 
0 ੫.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਰਿ ਸੌ ੬੬ 0 ਵਾ 6 
ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨੀ ਅਰ ਨ ਨ 1 

6 ੬.ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਤ ਸਾ ਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਹੈ।। 1 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੂ ਜਦ ਰਚ ਹੀ: “ਵਜਨ ਤਾ ਕਰਨੀ-ਬੋਗੀ ੨ 
ਜਾਂਦੇ। (ਪਓੜ?/ 

(੭. ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨ 
(ਹੈ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? | 
&੨੨੬੦੨੬੦੨੦੦੧੯੬੦੦੬੦੬੬੦੨੬੦੦੪੬੦੦੨੬੪੦੬੪੦੨੬੦੪੩੬੪੦੦੪੩੫੬੦੬੦੬੪੪੩੦੬੦੬੦੨੦੯੬੦੨੦੦੬੨੦੨੦੦੨੦੦੦੨੬੦੬੪ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੩੭੪) ਗਾਉਂੜਾੰ ਬਾਵਨ ਅਥਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੦ 
(9੨੦੨੦੧੬੦ਣ੧ਣ6੬੦ਣ੦੬੪੦੬੦੬੧ਣ੦ਣ੯੬੪ਣ0ਟ੧੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬6੨੦੨੦੬੦੨੧ਣ6੨੯ਣ੦੬੯੨੯੬੯੬੦ਣ੬੦੦੦੬੯ਣ੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦=੦=੦੨੦=੪੨੦=੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨ 
[1 ।। 

ਇਉ: ੧. ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 
ਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- 

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
0 ੨.ਜੋ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਸੱਖਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਮਹ ਨਾਲ ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
0 __ ੩.ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਦੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਵਲੋਂ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। 
& __ ੪. ਅਤੇ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ 
ਹ ਰਹੇ । 
(ਹੀ ੫.ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ 

ਹੀ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 
ਨ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 
(0 ੬.ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਐਸਾ ਬਖ਼ਸ਼ੰਦ ਹੈ। 
ਨ __ ੭. ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ 
ਮਹ ਹੈ। 

ਤਾ 6 __ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ 
0 ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।੪੯। 

ਉ ਸਲੋਕੁ ॥ 
| ੧. ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੇਰੇ 
ਨ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ 
੫ 

0 _੨. ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਰਿਆਗਿ 
6 ___ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
0 

ਹੋ ਨ ਪਉੜੀ.॥ ਪੇ 

0 ੧. ਸਸਾ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡੁ ਇਆਨਾ ॥ 
0; _ ੨. ਰਿਕਮਤਿ ਰੁਕਮਿ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ॥ 
0 _ ੩. ਸਹਸ ਭਾਤਿ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
0 _ ੪. ਸੈਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥ 
੧੩ €< 1 

$ ੫. ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਪਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥ 
($ ੬. ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥ 
ਨ ੭. ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ਆਪੈ ॥ 

( 

ਉ: ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੂ 

੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ' ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨ 
ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਪਉ। । 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੰ 
ਹਦਾਇਤ ਭੀ ਹੈ ? | ਮੀ 

ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਮਨਾ ! 1 
ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ _ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸੁਭਾਅ ਹੀ 
ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਏਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੂੰ 
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ।੧। | 

(ਪਉੜੀ) ਮੀ 
੧. ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਨ 

ਮੂਰਖ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ- ਨ 
੨. (ਯਾਦ ਰੱਖ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਜੀ) ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਆਕੜ ਵਿਖਾਇਆਂ ਮ 
ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ । ਨ 

੩. ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਸਮਝ ਮਨਾ ! ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈ। 1 

੪. ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨ; 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂ 
ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਨ 

ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਨ 

ਉ: ੫.ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । (੧ 

੬. ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਰੱਖ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਨ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਧਾਰਨ ਨੂ 
ਕਰ। ਲਹ 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕਿਥੋਂ ਧਾਰਨ ਨੂੰ 
ਕਰਾਂ ? . 

ਉ: ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਇਹ ਟੇਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਨ 
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੀ ਉਸੇ ਨ 

0 _ ੮. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਧੈ ॥੫੦॥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ ਹੋਵੇ। 
6) ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਤਿ-ਸੱਚ। ਕਹਉ-ਕਹਉਂ', ਮੈ ਆਖਦਾ ੮. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਰੱਬੀ-ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 
(0 ਹਾਂ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨਾ। ਉਕਤਿ--ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ। ਇਆਨਾ--ਹੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ 
(4 ਅੰਵਾਣ। ਹਿਕਮਤਿ-ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ । ਹੁਕਮਿ-ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਭੀ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ।੫੦। 0 

 ਸਹਸ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਸੋਊ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ। ਰੇ ਜੀਅ-ਹੇ ਜਿੰਦੇ! ਸਲੋਕੁ ॥ ਉ 
ਸਾਧ-ਗੁਰੂ। ਜਿਹ-ਜਿਸ ਨੂੰ। ਨ ਬਿਆਧੈ-ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਨਾ ਹੀ 

ਹਉ ਅਰਥਾ : (ਸ਼ਲੌਕਾ) ਮਨਿ ਵੂਠੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
(ਪੰ: _ਐ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ! ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ __੨. ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਮੱ 
ਹਉ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ? ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ 8 
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ਪਉੜੀ॥ 
6 ੧. ਹੇਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ 
ਹੀ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥ 
0 ੨. ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ 
( ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥ 
(6 ੩. ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ 
ਰੰ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ॥ 
0 _ ੪. ਹਤੇ ਦੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੈਤਸੈਗ ਪਰਤਾਪ ॥ 
& ੫. ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦ੍੍ਿੜੈ ਦਇਆਲਾ ॥ 
6 ੬. ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ 
0 ੭. ਓਰੈ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ ॥ 

੮. ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ ॥੫੧॥ 
&%) 

ਪਦਾ ਅਰਥ - ਮਨਿ ਵੂਠੈ-ਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਪਏ। ਰਵਿ 
 ਰਹਿਆ--ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ-ਥਾਨ ਥਾਨ 

ਅੰਤਰ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਹੇਰਉ-ਹੇਰਉਂ, ਮੈਂ' ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। 
ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿਚ, ਹਰ-ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਹਉਂ-- 
ਹਉਮੈ। ਹਤੇ-ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਤ--ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ। ਓਰੈ-- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਰੇ । 

( ਅਰਥ - ।/ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? 
੧ ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪ ਪਹਿਲੋਂ' ਮੁਖੋਂ 
0 ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ 

ਜਪਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ 
ਰੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
$ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
( ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

$ ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਫਿਰ 
( ਜਿਧਰ ਭੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ 
ਰੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ (ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) 
0 ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
( ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।੧। 

ਨ (ਪਊੜ?/ 
0! ੧.ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਮੈਂ' ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ 
॥ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। 
। ੨. ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੋ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ 

(4 ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੀ ਨਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ 

ਨ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
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ਉ ਰਿ 

੫-੬. 

੨੪੬੦੨੦੬੯੨੫੬ ੨੯੨੧੬ ਦਾ ਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾ 
੨ 

ਅਜ 

ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ । 
ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ 

ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੈਤਾਂ 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ 
ਕੇ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲਵੇ, 
ਉਸੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਸਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਵਲ ਨਿਗ੍ਹਾ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਤਾਂ 
ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੫੧॥ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 
੧. ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ 

ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੁਲਨਹਾਰ ॥ 
੨. ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ 

ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥੧ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ॥ 

੨. ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹਿ ਨ ਜਾਨਤ ਤਤ ॥ 
੩. ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦਹ ਦਿਸਿ ਢੁਢਨ ਜਾਇ ॥ 
੪. ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨਹਿ ਬਸਾਇ ॥ 
੫. ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੈਪੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 
੬. ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੈਗਿ ਬਿਹਾਇ ॥ 
੭. ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਖੋਟੇ ਸੈਗਿ ਖਰੇ ॥ 
੮. ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰਿ ਤਰੇ ॥੫੨॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਨ ਛੁਟੀਐ-ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸੁਰਖ਼ਰੂ, ਭਾਵ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਦਾ । ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ-- 
ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਾ, ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ। 

ਬੇਗਾਨਾ-ਓਪਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਲਪ- 

ਪ੍ਰ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। ਤਾਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ । ਤਤ- 
ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ। ਲਾਹਾ-ਲਾਭ। ਦਹ ਦਿਸਿ- 

੨੬ 

2੦੦੦੦੦੨੦੨੦੬ 
੨੧ 

੦੦੨੦੬੦੬੦ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੬ 
ਣਾ > 

ਨ ੨੦੬੦੦ 

ਰਾ ੨੨੦੬੧ 

ਟਨ 

੨੦੬ 
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੍ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ। ਨਿਮਖ--ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਮਨਹਿ-ਮਨ 
। ਵਿਚ। ਸੋਪੈ-ਧਨ। ਲੰਪਟ-ਵਿਸ਼ੱਈ। ਬਿਹਾਇ-ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ 
0 ਹੈ। ਪਾਹਨ-ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਬੈਦੇ। ਨੀਰਿ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ, 
(6 ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ। 

%੨੬੬੬% 

(੩੭੬) ਗਾਉੜਾੀ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ਸਵ 
੧੬੦੬6੬6੬੦੯੬੪੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੪੬੦੯੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬6੬੦੦੨੦੦੦ (੨੩੬ 

4੧੧ ੧= ੧੧੬੧ ੨੨੦੨੯ ਜਾ ੦੧੨੦੧ ੧੧੩੧੩ ੫੩1੬ ੧੦੩੧੧ ੧“ ੨੧੬੧੬੯੬ ਅਜ 

ਗਨਿਕਾ-- 

ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰਿ ਕਹੈ ਤੋਤ ॥ 

ਸਧਨਾ-- 

ਮਹਾ ਕਸਾਬਿ ਛੁਰੀ ਸਟਿ ਪਾਈ॥ 

(ਪੰਨਾ ੧5੬੨) 

ਨਾ ੬੩੨) ਨ 
( ਰੇ ੬ 00 16 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਹੂੰ 
ਉਹ ਵਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂ ਕੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂਭਰਿਆ ਵਰ ਮੂ 
0 - 0 
 ਊ; ` ਹੋ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਠਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ “੨ 
ਸਿ ਕਿੱ- ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ । ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। 

ਹੈ ੧.ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਖਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਹਰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ _ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿਖ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਨੂ 
| ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ _ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਓਹ ਤਰ ਗਏ। ਮੂ, 
0 ਵਿਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ $ 

(6 __ ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਨੂ 
ਮਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨ 
ਹਉ _ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈ।% ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬਣੌਂ' ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੫੨ _ ਨੂੰ 

(ਪਉੜ?) ਸਲੋਕੁ ॥ 
(6 ੧.ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ _ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, __ ੧. ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਮੀ 

ਨੂੰ _ ਨਰ ਨੈ ਹੰਬੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿਰਉਨਾਏੋਂ ਰਨ ਜਨਮ ਅਜੈ ਹੀ ( ਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ 
| ੨.ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿ 
1 ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ॥੧॥ | 
0 ੩. ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਲ ਪਉੜੀ ॥ ( 
0 ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ੧. ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਹੀ 
0 ੪. ਪਰ ਵੇਖੋਂ ! ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ (0 
ਨ ਫੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. ਮਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧ ਮਿਲਤ 0 
ਨ ਵਸਾਉ'ਦਾ। ੍ ਹਰ ਨ 
ਨ __੫.ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾ ਰੀ ਰਜ ਵਾ 
ਮਹ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ (ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਧਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਂਭੀ __” 7 ਵੀਂ 
੍ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮ ॥ । 
ਹ[__ ੬.ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੱਈ, ਚੌਰ, ਮਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ __ ੪. ਖੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ 
[[ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਦ ਸੂਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 
ਉਪ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ? __ ੫. ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤੁ ਲਾਭ ੍ 
੧੧ ਉ: ੭. (ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ !) ਘਰਿ ਆਏ ਪਤਿਵੈਤ ॥ ਰੰ 

ਜੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਟਿਆਂ ਰੇ ਫ਼ ਛ ੬. ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੀਆ ਰੰ 
0 ਨੂੰ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ'। ਉਿਉਉ ਹੀ 
ਹੀ ਭਾਵ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ( 

ਬੜੇ-ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕ ਕੀਆ ਕਰਹਿ ਆਪਿ 0 
($ ਅਜਾਮਲ-- ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪਿ ॥ 

ਨ ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੂ ਜਾਨੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ੮. ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਸਰਾਹੀਐ 1 
੧ (ਪੰਨਾ ੬੩੨) ਜਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪਿ ॥੫੩॥ 
0 ੧ 
੧੦੬੦੦੯੬੦੯੦੬੬੦੦੦ਟ੦੦੦੯੬6੬੦ਣ੦੬6ਟ੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦੦੦੬੯੬੪੬੦੬੦੯੬੦੨੦੬੧੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੬੯੬੦੬੦੬੧੦੬੦੦੯੬੦੨੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੩੨ 
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ਤਾਕ ਲਾ ਅਲ ਲਾ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਭਵਜਲ-ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ। ਤੇ-ਤੋਂ। ਖੇਲਤ 

! ਖੇਲਤ-ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ। ਖੇਦ-ਦੁਖ, ਕਲੇਸ਼ । 
ਸਾਧੂ-ਗੁਰੂ। ਸਮਾਇ-ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਚਿਤ ਜੋੜ ਕੇ । ਗਹੀ-ਫੜੀ, 

ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਚਿਓ-ਜੋੜਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਇਓ-- 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਪ-ਸੌਦਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ। ਘਰਿ ਆਏ-- 
ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਟਿਕ ਗਏ। ਪਤਿਵੰਤ--ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ । ਗੁਰਿ- 

ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦਿਲਾਸਾ-ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਰਸ। ਆਰੈ ਪਾਛੈ--ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ 
ਵਿਚ। ਸਰਾਹੀਐ-ਵਡਿਆਈਏ, ਭਾਵ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ । 

ਬਹਾ 

ਅਰਥ - (ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਐ ਸਾਂਈ ਜੀ! ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 
ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਸਾਈਂ' ਜੀ ਦੇ 
ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਇਉਂ ਹੀ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ 

ਹਾਂ ਕਿ- 

੧.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ- 

ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੈਗ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਸਦੇ- 
ਖੇਡਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਕਿਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ 
ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।੧। 

(/ਪਉੜ?/ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ? 

੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨ 
ਪਰਚਾਉਂਦਾ-ਪਰਚਾਉਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। 

੨. ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ। 

੩. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਖਿਮਾ 
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ- 

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

੪. ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ 

ਹੈ। 
੫.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ 

ਕੇ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੋੜ 

ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਣੋ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ 
ਹੈ। ਉਹ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ 
ਪਤਵੰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਰਿ 

(੩੭੭) 

ਪਰ ੪੨੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੬੦੬੦੬0੬੯ਣ6੬੦੬੦੨੦੦੦੬0ਣ੦੬੦੬੯ਟ੦੬੦੬੯੬੦੬੬੦੦੦੬੯੨੦੨੯੬੦੬੦੬੯੬੦ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਥਖਗਾ ਮਹਲਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੧ 
੨੦੦੨੦%੨= 

ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ 

ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਮਿਲੇ 

ਹਨ। 
ਬੀ ਇਹ ਹਧੰਤੀ ਚੋਜ ਅਮਲ ਲਗੀ 1 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ? 

੭. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸਤਤਿ 
ਉਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਹੈ।੫੩॥ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 
੧. ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ 

੨. 

ਪ੍ਰਭੂ 

ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲ ॥ 

ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ 
ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
ਅਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ ॥ 
ਅਖਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਅਖਰ ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 
ਅਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਾਨਾ ॥ 
ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ 
ਅਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥ 

ਦਿਸਟਿਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥੫੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਧਿ-ਭੇਡਾਰਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । ਅਖਰੁ-ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 

ਦਾ ਹੁਕਮ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਨਿਹਾਲ-ਅਨੰਦ, ਖਿੜਿਆ 

ਹੋਇਆ। ਅਖਰ ਮਹਿ-ਹੁਕਮ ਵਿਚ। ਧਾਰੇ-ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ । 

ਅਖਰ ਕਰਿ-ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ , ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । ਕਰਿ ਬੇਦ-ਵੇਦ ਬਣਾ 

_ਕੈ। ਨਾਦ-ਆਵਾਜ਼, ਰਾਗ, ਕੀਰਤਨ। ਵਖ੍ਰਾਨਾ-ਉਪਦੇਸ਼, 
ਵਿਆਖਿਆ। ਭੈ--ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰ । ਅਖਰ ਹੈ--ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਤਿ-ਕਰਨ ਜੋਗ। 

ਪੂ: 

ਉ: 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨ ਸੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 
ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ- 

੧. ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 

_ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਓ, ਕਿਚਲ ਜਿਹਦੇ ਮਲ ਵਿਚ 
੧ 1 ੯੭੫੯੨ ੯ ੯੬ ਲਾਲ ੨੦੨ ੬ “ਆ 9੨ 

੨ ੨੦੦੦੦੧੦੦੧੦੨੯੦੦੦੦%੩ 'ਓ' ੯੬੭੬੯ 6੨6ਣ੦੨੦੨੦੬੦ਟ੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬6=੦ ਨ 

॥ () 
0) 

(੬੬੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹੰਹਿਬ ਜੀ (੩੭੮) ਗਾਉਣਾ ਬਾਵਨ ਅਖਗੀ ਮਹਲਾ ੫-ਪਨਾ ੨੬੧-੬੨ 
ਇਨ ਅਨ ੨4094 92045 (੨੯ਟ0੨੯੨੦੦੨੦੨੬੦੬੦੦੬੦੦੦੨੨੬੬੬੦੬੦ਟ੦੨੦੦੦੨2੨੦੨੯੬੪੬੬੦੬੬੪੨੨੬੪੬੦੬੦੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੦੨% 

1 

(ਹੀ ਇਕ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ 

ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੧। ੧. ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਘ ਨਾਸ॥ ਨ 
ਮੀ /ਪਓਂੜ?/ ੨. ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈ ਦੁਖ ਭੈਜਨ ਗੁਣਤਾਸ॥ _ ਨ 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ! ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ? __ ੩. ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ॥ _ ਨ 
0 ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ) ਨੂੰ __ ੪. ਹੇ ਗੋਬਿਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ ॥ ੧ 
ਮਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ੫. ਰੇ ਅਪਰੈਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਭੀ ਰੋਵਨਹਾਰ॥ _ 
(6੨. (ਅਤੇ) ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ __ ੬. ਹੇ ਸੈਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੈਗਿ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ॥ __ ਨ 
| ___ ਗਏ ਅਤੇ ਵੀਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ੍ ੭. ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ $ 
(6 ਵੇ. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭੇ ਹੀ ਦੂ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥ ਨ 
ਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਹਥਿ-ਹੱਥ ਵਿਚ। ਅਰੀਮ--ਅਪਹੁੰਚ। 6 00 7 ਸਾਰੇ 1, ਦੂ ਹੱ ਲੂ; ਇਹ ਸਜ ਖੰਡਾਈਾ, ਸਸਤਾ “ਦੇ ਗਿਸਿਤੀਆ ਜਦ. ਰਿਚ ਤਤੇ। ਉਰਿ ਜੜਿਆ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਦਿ 0 ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਭੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਨ ਦਾ ਹੈ। (ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ)। ਅਨੂਪ-ਸੋਹਣਾ। ਰੂਪਾਵਤੀ-ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਹੂ 
। ਨ <_= _ ਮੁਖਹੁ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਮੋਹੀ-ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਚੁਤ-ਡਿੱਗਣ ਨੂ ॥। ੭੧੩” ਤ੩ ਦੁ ( ੫. ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਲੀ ਜਿਤ, ਜਿਸ ਖਾਂ ਰੀ ਅਵਰ ਸਮਾਜ 
06 ਭੀ ਉਸੇ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ੨ ਲੀ. 0 
0 ਸਰਬ ਮੈ-ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ। ਗੁਣਤਾਸ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਨ 
ਨ ਵੀ 00 ਕਮ ਸਨ ਰਿ ਨਿਰੈਕਾਰ-ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ। _ਨਿਰਗੁਣ--ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 8 
ਨ ਪਛਾਣ । ਸੁਚਤਾ, 9 `ਤੇ ਛੱ? 1 <-' 40 (1 ਦਰ ਨਉ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬਿਬੈਕ--ਪਰਖ ਦੀ 
0 ਉਸੇ = ਸਿ £ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਅਪਰੈਪਰ-ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ। ਹਹਿ ਭੀ-ਹੁਣ ਭੀ ਹੂ 
ਨ ਡੀਉਸੇ`ਮ੍ਭੂ ?ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਦੀ-ਬੱਡ `ਚ) .___ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਧਾਰਾ-ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਧਾਰ-ਆਸਰਾ। ਨ 
& _ ੭-ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਦਿੱਸ _ਰਯ੍ਰੋ-ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ। ਨਿਰਗੁਨ-ਗੁਣ-ਹੀਣਾ। ਰਾਖਉ- ਹੱ 
ਹੂ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਖਉ', ਸੈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੀਐ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 
ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿ ਲੀ 
6 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾ ਉਸ ਵਿ ਸਾ ਮਦ ਲੇ ਨ 
ਰਸ & ਛੌੜ਼ੀ : ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨ ਨ ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੀ ਹੈ ? ਨ ਕਹ - ਦਸ ਪਤ & 
ਨ ਰ ਜੀ ਕਜਿੰਢੇ ਹੇ ਯੱਕੜ। €% ਦੱਸੋ । (ਰੰ 0 ਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ _ _ ਨੂੰ 
( ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ (ਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ) _ੰ' 0 ਸਿ ਇਉਂ 
(( ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਦ ਜੀ ਰੋਲ ਸਕ. ੍ 
ਰੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ।੫੪॥ ੧. ਹੇ ਅਰੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਕਲਮ 
੧ ਲੱ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨ 
(0 ਸਲਕੁ ॥ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨ 
ਹ ੧. ਹਥਿ ਕਲੰਮ ਅਰੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਨ 
(੧ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਾਵਤੀ ॥ ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਤੋ' ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨ 
) ਹੂ ਕਿ 1 1 2 & 

6 ੨. ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੈਗਿ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹਰ 
ਨ ਐਨਪ ਰਮਾਵਤੀ # ਹੋਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ ਅਨੂਪਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ'। ੍ 
1 ਛੰਤ ੩. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੇਰੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ 
ਲੀ ੩. ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। । 
( ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥ ੪. ਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮੈਂ ਜੀਵ- ਨੂੰ 
6 ੪. ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ 
6 ____ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥" 

8) ੧. ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੰਨਾ ੧੩੬੨ 'ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫” ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਵਾ 
ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜ੍ਕ ਭੇਦ ਹੈ। 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮੋਹੀ 

ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ।੧। 
ਇਕ 26੨626੨੦੬ 
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੧. ਹੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ 
0 ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ! ਹੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। 
੧) __ ੨. ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਜੀਵਾਂ 
0 ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ! 
ਮੱ ੩. ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭੀ ਅਕਾਰ ਤੋਂ 
ਸਹ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 
ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋਂ, ਹੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ! 
। ੪. ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ਆਪ 
ਨ ਵਿਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

੫.ਹੇ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਹੇ ਪਾਪ ਹਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੈਂ ਤੇ 
0 (ਭੀ) ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। 

ਨੰ __ ੬. ਹੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ! ਹੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ! 
੭. ਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ! ਮੈਂ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਿੱਕਾ 

ਿ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਨਿਰਗੁਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ 
0 ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। 
0 ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 
(1 ਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਖਖ਼ਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ 
ਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ 

੧ ਕੇ ਰੱਖਾਂ।੫੫॥ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 
£ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੬ 

ਆ ੨੦੨੬੧ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੯੬ 
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੨. ਬਸਤਰ 
ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੁਰਤਿ 
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥ 

੫. ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ 
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੋਪਰਾ ॥ 

੬. ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ 
ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥ 

ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ 
ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥ 

੯. ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ 
ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥ 

ਨੌਟ : ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਅਰੈਭ 

ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੈ। 

ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥ 

ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਸ 'ਬਾਵਨੀ ਅਖਰੀ” ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੀ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਭੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 

੩. 

8. 

ਨ 

੯. 

9੨੯੬੦੨੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦6੦੨੪੬੦੬੦੨੦ਟ੦ ੨੬੧) 
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੧੨ ਓਥਾਨਕਾ : ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ 
॥ ਉਥਾਨਕਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ 
੧ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ 
ਰਿ ਜਦੋ' ਰਾਮਸਰ 
6 ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਕਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੌਢਾ ਕੁ ਪਹਿਰ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਆਰ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਇਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ 
ਬੈਠ ਗਏ, ̀ਤਾਂ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 
ਮੂ ਰਾਤ ਭਰ ਓਥੇ ਹੀ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪ 
) ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਇਕ ਸੈਘਣੀ ਬੇਰ ਹੇਠ 

(ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਗਏ; ਜਿਵੇਂ- 
ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੀ ਕੋਨ ਇਸ਼ਾਨ”। 

੍ ਇਕ ਬਦਰੀ” ਸੁਭ ਖਰੀ ਸਥਾਨ । 

ਮੂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧੁ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨੇ। 
। ਤਿਸ ਤਰੁ” ਕੇ ਤਰ" ਤਬਿ ਆਸੀਨੇ“ ।੪੦। 

ਸੀ ਰੁ ਏ- ਨ ਹੂ ਗੁਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

(0 ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਿਜੁਗ ਕੋ ਆਯੋ। 
ਹਰ “ਕਟਕ ਬਿਕਾਰਨਿ ਕੋ ਜਗ ਛਾਯੋ ।੪% 
0 “ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਇ ਪਾਪ ਨਰ ਕਰਿਈਂ। 
6 ੯ਅੰਤ ਕਾਲ ਬਿਚ ਨਰਕ ਸੁ ਪਰਿਈਂ।..... 

ਸੀ ਮਰਹਿੰ ਫੇਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਘ ਘੋਰੀ । 

0 ਤਨਕ ਮਾਤ੍ਰ” ਸੈਕਟ ਇਹ ਕਹੇ। 
0 ਗਿਨੋ ਨ ਜਾਇੰ ਜਿਤਕ ਇਹ ਲਹੇ ।੪੮। 

ਨ ਯਾਂ ਤੇ ਰਚਹਿੰ ਏਕ ਅਸ ਬਾਨੀ । 
(ਉਹ "'ਨਿੜ ਜਿਸ ਪਠਤਿ ਰੋਹਿਂ ਅਘ ਹਾਨੀ। 
( ਰਿਦੇ ਬਸਾਇ ਕਮਾਵੈ ਜੋਈ। 
0 ਬਹੁਰ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਸ ਹੋਈ ।੪੯। 
ਨ ਇਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇ। 
ਨ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ"”। 
ਹੈ. ਰਾ ਨ 

ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ' ਹੁਇ ਆਈ । 

1 ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਰੀ ਚੁਹਕਾਈ ।੫੦। 
ਖਾ ਦੋਹਰਾ-ਰਾਮ ਤਾਲ ਈਸਾਨ ਦਿਸ਼, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 

ਰਚਨਿ ਲਗੇ ਤਬ ਸੁਖਮਨੀ, ਦੇ ਸੁਖ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ ।੧। 
(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰਾਸ਼ ੨, ਅੰਨ੍ਹੇ 45-85) 

੧. ਪੂਰਬ ਤੇ ਉਤਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ । ੨. ਬੇਰੀ । ੩. ਦਰੱਖ਼ਤ । ੪. ਹੇਠਾਂ । 
੫. ਬੈਠ ਗਏ। ੬. (ਬਚਨ) ਕਹੇ । ੭. ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ। ੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ੯. ਅੰਤ ਸਮੇ ਓਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦੇ 
ਹਨ । ੧੦. ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ । ੧੧. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। 
੧੨. ਕਹੇ। ੧੩ ਸਵੇਰ । ੧੪ ਉਰ 

95੨੧੦੨੨੭੦੨੧੨੨ ੨5 
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(ਜਲੇ ਅਲ ਮੇ ਕਲ ਅਲਪ ਕਲ 

(੩੮੦) 
(%੨੯੦੨੨<੨੭ ੧੬੦੬੬ ੩(੨੧੨੦੨੭੦੨੬੪ 

(੧ ਕਲ ਅਨ ਅਲ ਅਲ ਚ ਅਲਕਾ (ਅਲ ਲੇ ਰਲ, 

ਗਾਉਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫-੫ਨਾ ੨੬੨ 
੧੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੩੦੨੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੦ 4੨੨੨੬: ਰ: 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਬਸ ਟਕਣੇ ਬੈਠਕੇ ਉਚਾਰੀ 
ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਰਾਮਸਰ ਨੂ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 8 
ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ, ਛਿਛਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨ 
ਦਾ ਇਸ ਲਗਨ ਬਾਗਿ “ਪਰੇਮ ਇਗੀਗ ਤੀ ਗਉਿਦਲ ਕਾਰੀ 
ਸੀਸ ਰਨ ਲਾਗੀ ਕਿਤ ਜਸਖ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਸਰੋਵਰ 
ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ੧ 
ਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚਣ ਹੈਂ 
ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਗ-ਪਗ ਪੁਰਬਲੇ ਪਾਸੇ। 0 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ੨੪ ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ੨੪ ਹੀ ਨੂੰ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ੮ ਪਦੇ ਜਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨ; 
ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦਸ ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਨ 

ਸਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ: ੧੩੧੧੧=੨੪ ਨੂੰ 
ਮਾਤਰਾਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਇਕੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 
ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ॥ ਸਲੋਕ ਨੂ 
੧੭ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੂ 
ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨ 
ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ੧੫, ੧੬ ਮਾੜ੍ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। _ ਨ 

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਣ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਭੀ 

ਨਹੀਂ, _ਸਗੋ' ਆਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਉੜੀ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਰਹਾਉ 
ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਕੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ 
ਬਾਣੀ ਸੁੜ੍ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੌਢਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ # 
ਸੈਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਨੂੰ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇ' ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨੋਮੀ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆਂ 
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ 
ਜਾਂ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 
ਲਫ਼ਜ਼ “ਰਹਾਉ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਰਹਾਉ” ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਠਹਿਰ ਜਾਓ” ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਰਹਾਉ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ “ਅਟਕ ਜਾਉ” 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ “ਸਾਰ” ਹੈ। “ਸ਼ਬਦ 
“ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ” ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਈ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਭੀ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ “ਰਹਾਉ” ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੂ 
ਗਿ ਜਿ 
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ਨੈਧਾਂਤਕਾ ੪40 46..-40 40044 (੩੮੧) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ਸਤ 
ਨਹ ੧੨੦੦0੬੨੯੨੦੬੯੬੯੬੦੦੦੦੨੬੦੨੬੧੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦6੬੫੬੯੨੬੧੨੦੦੨੦੦੬੯੬੦੬੯੬੦੬੯੨੦੬੯੨੦੧੦੦੬੦੨੦੨੦੬੦=੯੦੦੬੧੨੦੦੦੬੦੦੨੬੦੬੦੦੧੨੦ ੨ 

$! “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਵਿਚ ੭੩ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚੀ ਬਲੀ ਆਰ ਚੋਦ ਉਨਾਂ ਨਜਰ ਜਰ 0 
ਨ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ : ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ; ਹੀ 

ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ (ਪੰਨਾ ੬੩੦) ਰੂਪ ਹੈ। । 
00 ਸੋ ਸਾਰੀ “ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ” ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਦੋ ੪. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੦ਵੀਂ ਅਤੇ ੧੧ਵੀਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਰਸ 

0 ਤਕਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂ 
ਸਿ) 9 1. 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਓਅੰਕਾਰ” ਜੋ ਰਾਗ “ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ” ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ । 
0 ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ੫੪ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨ 
6 ਭੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ ਇਉ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ੫. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੨ਵੀਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ & 

| ਸਲਆ ਤਲਖਨ ਜਜਾਲ॥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੂੰ 

ਹੀ ਲਿਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁ ॥ 3ਪਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ (ਪੰਨਾ ੬੩੦) ਲੀ ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ 

0 ਸੋ ਇਥੇ ਭੀ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ 2 ਆ ਆ ੬. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੩ਵੀਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ 0 ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪਰਥਾਇ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਗਤ ਪਿ 
ਹੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਅ ੭. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੪ਵੀਂ ਤੇ ੧੫ਵੀਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ 

ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ `'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਮੂ 
ਵਿਦਿਆ ਹੈ। (੧ 

੧ ਚ ਨ ਹ੍ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 0 
ਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਬਾਣੀਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੮. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੬ਵੀਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ? ਸਭ ਵਿਚ ਮ 
(ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਖਮਨੀ ਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ੨੪ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। 
ਨਉ ਹਨ: ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ੯. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੭ਵੀਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ 
6 ਆਈ “ਰਹਾਉ” ਦੀ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨ ਲੀ ਜਰ 

ਪਿਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੰ 
ਵੀ ਅਪ ਧ ੨੪ ੧੦. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੮ਵੀਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ, ਨੂੰ 
1 ਇਸੇ ਮੱਧ ਗਾਵ 'ਦੀ ਘਰ ਰਨ `ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ $ “ਸਖਮਨੀ” ਲਿਖੀਆਂ ੧ ਨ (> 6 ਨ ਵ 1 ਦਾ (ਨਵ ਚਲ ਆ ੧੧. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧੯ਵੀਂ' ਵਿਚ ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ 
0 ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ॥ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। __ ਨੂੰ 
0 ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿੱਲਾਂ ਨੈਨ ੧੨. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੨੦ਵੀਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉ 
( ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ੧੩. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੨੧ਵੀਂ ਤੇ ੨੨ਵੀਂ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂ 
(੧ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ-ਸਰੂਪ & 

[ __ ਸੋ ਸਾਰੀ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨ 
ਇੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵ-ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 1 

ੰ 'ਮੱਗੀ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ : ੧੪. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੨੩ਵੀਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂ 
। ੧. ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ (ਨੰ: ੧, ੨, ੩) ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ' ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ] 
1 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। । 
ਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ੧੫. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੨੪ਵੀਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 
ਰਸ ੨. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰ: ੪, ੫ ਅਤੇ ੬ਵੀਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹਰ 

ਹਰ ਫਸੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ “ਨਾਮ' ਸੁਖਾਂ ਉ 
। ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੀ ਮਣੀ ਭਾਵ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਹੈ। ਨ 
&੍ ਕਈ ਕੌਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਂਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਰੰ 
੩. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰ: ੭, ੮ ਤੇ ੯ਵੀਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫॥ 0 
ਮ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੁਖਮਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਉੜੀ ਨਹ 
1 ਰਹਿਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ _ ਰਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ੍ 
&੬੬੪੪੪੦੬੬੦੨੦੦੪੬੬੯੨੧ ੧੨੯੨੦੦੦੬੦੬੦੨੯੬੬੪੬੯੬੪੬੨੬੦੦੪੬੬੪੨੦੦੬੪੦੦੪੬੯੨੯੨੯੨੦੨੪੨੦੨੪੬੦੨੦੦੨੯੦੨੦੦੬੦੨੦੨੦੬੧ 
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4. ੬ 
ਲਾ 

ਪੰ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬6੪੬ਨ 

੨੬੧ 

੧6੨੦੦੦ਣ੦੦੧੬ 

ਟੇ 
੬ 

੧੬੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੧ 

੨੯੨੨੧੬੨੬ 

੨੦੬੪੨੦੬੦੦੦ਟ੦੨੦੬੪੬% 
ਵੱ 

੨੨੧੨੨੦੨੬ 
੧੬ 
੦ 

੨੧੨੦੨੦੬ 

੦੨੧੬੬ 

ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ (੩੮੨) ਗਾਉੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾੀੰਂ ਆ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੨ 
੧੬0੨੦੨੬੯੦੦=(੬੦੬੦=੯੬੯੬੦ਟ੦੬੦੬੦੨੦੦੯੬ਟ੦=੦੬੧੯ਟ੯੨੯੬੯੬੯੨੦੬੦੯੬੦੬੯੦੯=੦੬੦੦੦ਟ੦੨(੬੯੬੦੮੦=੦੬੦=੯੨੦੬੦੦੦੦੨੦੨੦੨੯ਟ੦੦੦੦੦੨੦੦੬੯ਟ੦੦੧੦੯੨੦੦੨੦੩੨੦) 

01 

(ਮ: ੫) ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ (ਅਰਜਨ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੀ ੪. ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਮੰ 
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ।੧। ਰੀ 

ਪ ਕਰ 4 << 
ਸਲੋਕੁ ॥ “ਸਨਾਤਨ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ", ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨ 

< ਲੂ ੨ ੨੩. < ਨ 
ਦਸੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵ ਭੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂ 

੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ 
ਸਿਘ 0 ੧ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਆ _ ਹਾਂ 

ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

੧. ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

੨. ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 
੩. ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

੪. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਨਮਹ-ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰਏ--ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ 

। ਆਦਿ-ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ । ਜੁਗਾਦਿ-ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ 

। ਸਤਿਗੁਰਏ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ । ਸੀ ਗੁਰਦੇਵਏ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। 

ਅਰਲ : (ਸ਼ਲੋਕ) 

ਜਿਵੇਂ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ “ਸੱਚ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ 
ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 

ਆਦਿ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ 

ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਰੈਕਾਰ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੁਗਾਦਿ-(ਸਤਿਯੁਗ, 
ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ, ਕਲਿਜੁਗ ਆਦਿ) ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 
ਰਵੇਗਾ; ਜਿਵੇਂ- 

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੪੧੭) 

ਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਬੋਧਨ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 

ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 

ਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ) ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਂਦੇ 
ਹੋਏ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ-- 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਅਰਾਧਦੇ ਹੋ ? 

ਉ: ੧.ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸੀ। 
੨. ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਹੈ, ਜੋ (ਜੁਗਾਦਿ) ਜੁਗਾਂ 

ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਮੈਂ ਉਸ (ਸਤਿਗੁਰਏ) ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ 
ਹੈ 

ਰੈਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂਵਦਾ ਹਾਂ। 
੧ ਲੱ ਦੀ ੧੨੦੬੦੬੦੬੦੦੬੪੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੬੬੦੦੦੦੬੦੬੦੬੬% ਦਾ ਆ ਕਦ ਕਦ 

ਆਦਿ ਗੁਰੂ-ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ)। ਨ 
ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ-ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ)। 
ਸਤਿਗੁਰੂ-ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ)। _ ਨੂੰ 
ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ। 00 
ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ-ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਕੀ 

੧੨ 
ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

/ਝਲ਼ਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ 2੧੭) ਨੂ 

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ “ਗੁਰਦੇਵ” ਪਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਦ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ੨1 ੭ 

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ੨15 

ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਈ 0 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ : (0 
ਤੇ ੧ 

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ॥ 

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ॥ ( 
(ਵਾਰ ਗਓਂੜੀ % ੪, ਪੰਨਾ ੩੧੦) ! 

ਅਤ 

ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿ 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਮਿ 0 

(ਅੱਠਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਅੱਠਾਂ_ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ) ਮਹ 
[੧1 

ਜੀ 

੧. ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ਮਰ ਰਿ 
੨. ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥ . 
੩. ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੈਭਰ ਏਕੈ ॥ । 
੪. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥ 

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖ੍ਰ ॥ ਮਰ 
ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ ॥ 8 

੭. ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਰੰ 
੮. ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥ ਨੂ 
੯. ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥ ( 

੧੦. ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੈਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥ 0 

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਿਮਰਉ--ਸਿਮਰਉਂ? ਮੈਂ ਸਿਮਰਾਂ। ਸਿਮਰਿ-- ਨ 
ਸਿਮਰ ਕੇ। ਕਲਿ-ਝਗੜੇ। ਮਾਹਿ-ਵਿਚ। ਮਿਟਾਵਉ-ਮਿਟਾ 
ਲਵਾਂ। ਜਸੁ-ਜਿਸ। ਬਿਸੁੰਭਰ-ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਗਤ 6 1” 

ਮੰਤ ੭੩੯੭ “੭੩੮% ੨੩੮੭੩ <੭੦੦੮੨੦੨੩੮ ੭੩੭੩੦ ੭੧੭੩੮ ੧੫੨੦੧ ੨੫੧੨੦ ੨੦੧੫ ੨੦੧੫ ਆ 

੧੧ 
ਰਾ, ਦਿ 

ਤਕ ਤਕ ਤਕ ਆਲ ਅਣ ੦ (1; ਆ ੧ ==ਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿੜ ਜੀ (੩੮੩) ਗਾਉਂੜਾੰ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੨ 
੧੦੦੬੦੬6੨੦੬੦੩੦੬੦੦ਟ੦੬੦੨੦੬੦ਟ੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨0੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੯੬੪੬੦੬੦੩੬੦੬੯੬੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੪੬੧੦੨੦੬੦ਟ੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੪੦੯੬੬੦੬੦=੬ ੨੬੧੩੦ 

ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਕ ਆਖ੍ਰ-ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਸੁਧਾਖ੍ਰ- ਪਦ ਅਰਥ : ਸੁਖਮਨੀ-ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ 
। ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ । ਜਿਸੁ ਜੀਅ-ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ। _ ਸੁਖ । ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । । 

0 ਮਹਿਮਾ-ਵਡਿਆਈ। ਕਾਂਖੀ-ਚਾਹਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ, ਅਰਥ : । 
ਨ ਦਾਦ ,੍੍ । < 2) 

( ਨਾਨਕ -ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ । ਪਿ ਕਰ ੨ & ਮੈਂ ਹੂ ਨੂੰ। ਉਨ ਰਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨ 
$ ਉਧਾਰੋ-ਬਚਾਅ ਲਵੋ । ਕੀ. ਹੈ ( 
ਭੈ. ( 

ਨ ਅਰਥ : ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ੀ 
& ਨੀ $& _ ਨ 

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲ ਅਮਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੰ 
ਸੀ ੨੫ (5 ਨ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਰ 

(0 ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ _ ਪ੍ਰ: ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ ! ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਨ 

0 ਇਹੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ _ਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਉਸ ਨੰ 

ਮਹ ਸੁਮੱਤ ਦੇਹ ਕਿ ਮੈ' ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ। ਨੂੰ 
1 4 < _% & ੪ 00 ਸਿਮਰ ਕੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ ਭਾਵਾਰਥ - ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਇਸ ਲਈ ਮੰ 

ਹੀ ਮਦ ਨ ਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਮਿਰਤੂ-ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ $ 
ਹੂ __ ?. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਯੂ ਰ੍ੰਛੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰੀ ਨੂੰ 
ਮਰ ਜੋ ਦੁਖ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਰਹੇ। । ੨ <. ਣਾ ੧ 0 ਲਵਾਂ । ਨੰ ਜਾ < ਸੰ = ੧ ) 

ਰਾ ਰਿ ਕਿ ਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਿਹਾ ਨ੍ 
(ਪ੍ਰ: _ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਪਿ ਨ ਸਤ ਉਸ ਮ 
੧ ਉ: ੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਲਕ ਇਕੋ ਹਰੀ ਵਾਗ ਮਪ ਰੀ ਵ  ਪ 
1. ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਦਿ ਸਭ 
0 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖੇ ਲਹੈ ਆਣੇ ਨ ਤਿਨ ਤੱ 
0 ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ)। ਹੇ ਐਡ ਉਸੇ ਚਾਂ ਜਲ ਨਮ ਗਾ ਮੀ ੨੩ ਰਘ ਇਘ ੪. ਸਲਾਮੀ" 7 0) 

ਕੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ “ਰਹਾਉ 
0 ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰ ਜੀ! ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਿ ਉਤ ਭੁ = (ਲੂ 
। ਅ ਕਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਸਦਾ £ 
6 ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ? ਰੀ ਰਲ ਡੀ ਨ 
1 ਰੈ ਦੇ ਸਤ ੨ __ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨ 
 ਉੱ: 8-ਹਾਂ, ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਵੈਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੌਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆ ਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਮੂ ਦੀ ਜਦ ਚੇਨ, ਜਿਲਾ ਅਟੱਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਖਾਂ ਵੀ 
ਨ ਨਾਮ ਦੂੰ ਜਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀ 

੧ ਪ੍ਰ: 

੨0 

੧ ਉ:੫-੬. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 

ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
01 ੭. ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਮਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੀ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। 
ਮਹ __ ੮. ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਮਰ ਪ੍ਰ: ਆਖ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ? 
ਨੂ ਉ: _ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਹੀ ਇਕ ਏਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ- 
ਇੰ ___ ੯.ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 
0 ਹਨ। 

(8 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 
। ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀ (ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ ਲਵੋ ।੧। 

੧. ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ 
ਹਰ ੨. ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੨੨੩ 
<੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੬੯੬੯੨੯੬੨੯੬੪੯੬੬੯ਟ੪੬੯੬੦੬੯੬ਟ੦੬੯੬੪੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੧ 

<<, 

ਅਰਥਾਤ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ (ਜੋ ਜੀਵ ਨ 
ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ) ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨ 

ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੂੰ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

੧. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥ । 
੨. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ 
੩. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥ । 
੪. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥ ਰੰ 
੫. ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
੬. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਰੀ ॥ ਮਹ 
੭. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ (8 
੮. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੈਤਾਪੈ ॥ 
੯. ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ॥੨॥ ॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਿਮਰਨਿ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਗਰਭਿ- ਨ 

੧੨੦੬0੬/੬੯੬੧੨6ਟ੦੦੦੨੯੪੬੦੧੬੦੦੯੬੦੨੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੧ ੨੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 

6 ਗਰਭ ਵਿਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ, ਜੂਨ ਵਿਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ। 
ਨ ਪਰਹਰੈ--ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈ-ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ- 
00 ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਬਿਘਨੁ-ਰੁਕਾਵਟ, ਔਕੜ । 

6 ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਾਰੈ-ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਉ--ਡਰ । 
0 ਬਿਆਪੈ-ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਤਾਧੈ--ਤੌੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ-- 
੍ ਸਾਰੇ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਰੈਗਿ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ । 

| ਅਰਥ 

$ ਪ੍ਰ: _ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ 
10 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
6 ਉਂ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਭਾਵ 
ਰੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਇੰ ___ ੨. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਮਾਂ 
0 ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ-ਮੌਤ। 
੍ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ 
੍ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹ 
ਨਹ __ ਤੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 
ਹੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
$ __ ੪. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ 
ਮਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ 
ਨ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਰੱ ੫. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 

ਰੱ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ"। 
ਉਹ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ 
। ਨਹੀਂ_ ਪੈਂਦਾ ? 

0; ਉ: ੬. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਦਾ 
ਨ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ 
ਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 
ਨ ੭. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨੇੜੇ 

0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਨ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

(6 ੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਦੁੱਖ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ 

| ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਥੋਂ 
ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
0) ਉ: ੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
। ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਰ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ 
ਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖਦਾਇਕ 

ਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।੨। 

੧. ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੬੬੨ ਕਲਾ 

0੧ __ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਧਿ ਪਾਦ, ਸੂੜ੍ ੨੯। 
ਨ. 

14 ਵਿ , ੫ ਪਰ 
੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੯੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੪੬੦੬੦੬੦੦੦੬੯੬੯੬੪੬੦੬੦ਟ੦੬੦ ੨੬੧੬੦੬੦੬੯੬੯੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬ 

(੩੮੪) 
੨੦੩4੬ (੨੬੪੬੪੨੨੨੬੬੦੬੦੨੦੬੩੨੬੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੯੨੦੬੦੦੦੨੯੬੦੦੦੨੯੬੦੩੦੬੦੧ 

_ਅਕਲ, ਸਮਝ । ਬਿਨਸੈ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੀ-ਮਾਨ ਨ 

ਗਉਂੜਾਂ ਸ਼ਖਮਨਾਂ #% ੫-੫ੰਨਾ ੨੬੨-੬= 
2੦ਣ੦੦੯੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦ਣ੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੯੬੦੬੦੦੧੬ ੧੨੧੬) 

. ਗਰ? ਇਹ ਨਰ ਇਕ ਪਗ ਲਭ ਅੜੇ 
ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਹਨ। ਨੂੰ 
ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਮੈ 
ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ & 
ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂ 
ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂ 

ਨ 

ਆਦਿ) ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੂ 

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਦਾ ਮੁੜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ 6 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 4 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ (ਹੀ 

ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋ ਓਹੀ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਨ 
ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨੂ 

ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂੰਹ 
ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ; 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨ 
ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੧. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ॥ __ ਨ 
. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥ 0 

੩. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ 0 
੪. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥ ਨ 
੫. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 
੬. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ 

. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 
੮. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 0 
੯. ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੩॥ । 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ-ਮਾਨਸਕ _ਤਾਕਤ। ਨਉ ਨੂ 

ਨਿਧਿ-ਨੌਂ' ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਭਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂ 
ਧਨ-ਪਦਾਰਥ। ਤਤੁ-ਅਸਲੀਅਤ, ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ। ਬੁਧਿ- ਨ 

ਵਾਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਸੁਫਲ ਫਲਾ--ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ 

ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲ ਨੂੰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਤਾ ਕੈ ਪਾਇ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ। ਨੂੰ 
ਲਾਗਉ--ਲਾਗਉਂ', ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। 10 

ਅਰਥ : ਰੰ 
ਪ੍ਰ: __ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ_ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਹੂ 

੬੯੨੬੧੬% ੧੦੦੯੬੬੬੦੦੦੬੯੬੦੬੦ਟ੪੬੦੬੯੬੧੪੬੦੦੦੬੦੦੦੬੯੦੦੦੦੬੦੬੧ 
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ਹਉ 

੧੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੬੦੨੫੬੩ 

੧੨੦੨੧੨੦੨੬੯੨੬ 
(੬੩ ਹੌ 

੧੨੦੧੨੦੦੦੬੦੩੦੩੦ਟ੦੬੦੬੬ 

੨੦੨੦੨੨੦੦ 

੧੧੦੨੧ 

<< = 

੨੦੦੦੯੨੦੦੦੦੦੦੦੦੧ ਨ 

੨੬੧੬ 

੧੨੯੨੦੬੧ 

(ਸੀ 

ਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੩੮੫) 
2, 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੨. ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਭਾਵ ਸੁਰਤ 

ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

੩. ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਦੇਵ- 

ਪੂਜਾ ਹਨ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਦ੍ਰੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ? 

ਉ: ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰੈਤ- 
ਭਾਵ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪ.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ- 
ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੋ. ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਠੰਢ, ਨਿਰਮਲਤਾ 

ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਪਣ ਤੀਰਥ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ 
ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਤਮ-ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੬. ਹੈ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੭. ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਸ ਨੂੰ ਭਲਾ 
ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਨੇਕੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। 

੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਦਰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ 

ਫਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ? 

“5 

ਦਾ 

ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਖਮਨੰ # ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੩ 
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ਉਸ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ .ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਨ 
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰ 
ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨ 
ਵਿਚ ਸਾਰੇ (ਜਪ, ਤਪ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ) ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਨੂ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰੈਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਨ 
ਵਿਤਕਰਾ, ਵੈਰੀ-ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਹੀ 
ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (6 
ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨ 
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਨਰ 
ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸੇ ਨੂ 

ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿ 

੧. ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
੨. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥ 

“(ਆ 

੩. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ । 
੪. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥ 
੫. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥ ਮਹ 
੬. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੁਰਨ ਆਸਾ॥ । 
੭. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਹੀ 

25 
੮. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ 
੯. ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ । 

੧੦ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨਿ ਦਸਨਾ ॥੪॥ 6 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਉਧਰੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਚਾ- ਮਰੈ 

ਬਹੁਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ । ਤ੍ਰਿਸਨਾ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੋਹ। ਸਭੁ ਕਿਛੁ- ਨੈ 
ਹਰੇਕ ਗੱਲ। ਤਰਾ ਸ-ਡਰ। ਜਮ ਤ੍ਾਸਾ-ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ। ਰਿਦ ਨ੍ 

ਮਾਹਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਸਮਾਇ-ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ--ਜੀਭ। ( 

ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਓਹੀ ਬੰਦੇ _ਜਨ ਕਾ-ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ-ਗੁਰਮੁਖ। ਦਾਸਨਿ ਨ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ _ ਦਸੇਨਾ-ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਨ 
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ - । 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, _ ਮਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕਲਿਆਣ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ? ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 1 

ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ_ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ __ਊ: ੧.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ $ 

ਲਗਾ' ।੩। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ : (ਰੰ 

ਭਾਫਾਰਥ : ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ੨. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਮੂ 
ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ' ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹ 
ਵੀ ਉਸ ਦੇ. ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ( 
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ, _ ਉ: _ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ- ( 
੧੧0੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦੬੦ਟ੯੦੦੬੦=੦ਣ੦੦੯ਟ੦੬੦ਟ੦ਟ੦ਣ6੦ਟ੦੨੦੨੦ਣ੦੦੧੯=੦ਣ੦ਣ੦ਟ੦੬੦ਣ੦੬੦੨੦੦ ੨੫੨੧ ੧੧੨੦੦੬੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬6੦ਟ੦੦੦ਟ੦੬੧੬੦੨੦ 



ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਠੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੩੮੬) ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਸ਼ਖਮਨ ਮ: ੫-ਪਨਾ ੨੬=ੜ 
(੨ਣ0੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੨੦੦੧੬6ਣ੦ਣ6੬੧੨੯੬੦੬੦੦੦੮੦੨੦੬6੨੦=੦੬੧੦੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੯ਟ੦੬੦੦੦=੦੬੦=੦=੯੬੦ਟ੦੯੨੦੬੯੦੦੨੨੦੨੦੬੨੦੬੦=੦੨੦੬6੨੦੨੬੦੨੬੬੬੬ਵ੧ 
੬ ` ਪ੪੩===੩ 
ਹੈ ੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ __ ੮. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ 
0) 

( ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੯. ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ॥ __ ਨੂ 
ਮਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਪੈਂਦਾ ਮੰਗੈ ਨ & __8-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ੍ ਵਰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ । 
ਮੱ ਤੇ ਹੱ < 69 ਰੰ ਹੇ । ਹਿਤ ਮਿ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੇ--ਉਹ ਮਨੁੱਖ । ਧਨਵੰਤੇ-ਧਨ ਵਾਲੇ, ਨ ਹੱ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਛਲਾਂ ਵਲਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸੋਝੀ ਰੇ । 1 
1 ਨ ਰਾ ਹੈ)। _ਧਨਾਢ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਪਤਿਵੰਤੇ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਪਰਵਾਨ- & 

ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ)। ਨ ਜਰ ਜੀ ਅਲੀ 0 
00 ਤੇ ੧ ਛੇ ਦਿ ਟ ਘਾ ਹੇ ਆ 2 ਰਾ ੫. ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਨ ਰੀ ਉਤ ਕੇ - ਬੇ-ਪਵਾਹ। ਹੈ 

(0 ਦਾਂ ਗਰ 'ਇਥਾ ਹੀ ਨਹੀ ਅਬਿਨਾਸੀ-ਨਾਸ-ਰਹਿਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੇ-ਉਹ ਨ ਰਤ . ਦੁ । ਹ ੬. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੱਖ। ਜਿਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਿ-ਪ੍ਰਭੂ _ਆਪ। ਜਨ- 
ਲੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਸਾਰਕ ਕਲ -ਧੁੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੁੜੀ। 
। ਆਸਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਨ ਰਾ 
( ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ! ਸਿਮਰਨ ਮਾਇਕੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਲਾ : 00 
0 ਨ ਰਾ ੍ ਰ ਰੀ ੪ ਗੋ] । 0 ਮਹ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: ਐ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਉ। ਆਪ ਜਗਤ ਵਿਚ ਧਨ ਵਾਲੈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 
੧੧ ਉਂ: ੭.ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਉ' ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 
੍ ਕੁ ” ਹੇ ੮. ੨੫ ੧) 

( ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੁਰ ਕਰ ੧.ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੰ ਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿ ਘਾ ਹੈ 
(8 ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੇ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਨੂ 00 ਇਆ ਨ ਰਿ ਨ ਸਾ ਰੰ 

ਨ ੮. (ਅਤੇ ਫੇਰ-) ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾ ਮੰਨਿਆ ੩ ਰੰ 

। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ 
ਲੀ ੨ ਕਿ < ਰਲ 3. [ਦਾ ੧ . 

6 ੯. ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ 96740-00040. 4 ਹੀ 
( ੪) ਅਘ ੫ 

ਰੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਪਰਵਾਨ) ਮੰ ਨ ਨਰ 
ਮਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਪ ਸਗ “ਕਾ ਰਿ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ' 
(੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 6 ਕਸ 
ਰੰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਭੀ ਦਾਸ ਹਾਂ।੪ - ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਰਲਾ ਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾ-ਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (0 
4 ਰਿ ਰੀ ਨ ਸੀ ਵਣ ੬. ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ] 
ਰੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ' ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਹੂ ਝ ਰਖ ਦਾ ਉ 01 0 ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ੭. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਨੂੰ 
ਯਘ ਕੰ 

ਹੀ .. ਇਉ... 1 08 ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋਂ ਹੀ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੀ 

0 ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਆਸਾ ੮.ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੂ 
(6 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਇਹੋਂ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
ਨ[ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ | 
0 ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ-ਚੁਗਲੀ, ਧੋਖਾ-ਫ਼ਰੇਬ ਆਦਿ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਦ? ੍ 
(; ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਹੋਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨ 
6 ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈ 
0 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ( 

੨ 2) ਦਿਤੇ ੨ 3 ੨ 00 
0 _੧. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੇਤੇ ॥ ਹਾ ਹੈ ( 2 ਨ ਦਿ ਰ੍ 
0 _੨. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਮਰ 

ਰੇ ਕਿਹਣ 1 0) ੩. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ ਰਲ ਕਿਲ? ਜਦ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹਲ ਇਨ 
ਰ੍ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੇ-ਮੁਥਾਜ, ਨ ੧) _੪. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ ਨ ਤਦ 2 ਸਿ ਹੀ &੍ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ, ਜਨਮ ਨੂ 0! ੫. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥ ਦੇ ਚੱਗ ਤੋਂ ਰੇ, ਵਿ ਬਣ 

[ ੬. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਤਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਮ $ 
(0 11111 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ 
੨੩੪ ੧੨੯੩੦੬੪੯੨੦੬੯੩੯੮੦੨੦੨੬੦=੦੨੦੬੦੨੯੨੨੦੨੦੨੬੧੦੬੦੬੦ਟ੦ਣ੦੦6ਣ(੬੦੬੦੨੬੦੦ਟ੦੦੦੦੦੦੨੦=੬੦ਣ੦੨੦੦੧੯ਟ੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦੬੦੨੦੬੯੬੦੨੦੨੦੦੦=੦ ੧ 
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/ਨੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਠੀਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ ਗਾਓਂੜਾ ਡੁਖਮਨਨ #: ਅਨ ੨੬= 
(੭੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੧੨੦੦੬੦੯੨੦੨੦੨੨੬੯੨੦੦੨੦੦੬੦੬੬੦੬੯੬੦੨੪੦੦੬੬੯੬੬੦੨੬੦੦੬੦੬੯੦੯੬੨੦੨੦੨੨% ੨੯੨੩੯ 
੍ 

੫. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ ੯੦ ਗੁਰੂ ਸਾਰਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਬ 
| _ ੬. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨੁ ॥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ।% 
ਨੂ ੭. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ ਭਾਵਾਰਥ : ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨ 

੮. ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥ ਪਤ ਇ । 

੯. ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ॥ ਉਆ ੭ ਹ 
0 ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦਾ 0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥੭॥ ਆ ਸਜ ਕਿ ੍ 

ਨ ਪਦਾ ਅਰਲ : ਝੂਰੇ-ਝੂਰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਹਰਿ ਗੁਨ ੨ ੬ ੬ ਮਿ ਨ 
$ ਬਾਣੀ-ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਸਹਜਿ-ਸਹਿਜ ਵਿਚ - ਰਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੇਦ ਉਪਾਏ 8 ਨ ੩ ਨੈ 0 ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ _ਵਿਚ। ਸਮਾਨੀ-ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। __ ਵੇ. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥ 
0 ਨਿਹਚਲ--ਟਿਕਵਾਂ, ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਮਲ--ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ __ 8. ਅਮਰ 00- 455 ਨਮ ਕਿ 
0& ਕਮਲ ਫੁੱਲ । ਬਿਗਾਸਨੁ-ਖਿੜਾਅ। ਅਨਹਦ--ਇਕ ਰਸ, ਖ. ਸਿਮਰਨਿ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 

ਮੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਝੁਨਕਾਰ-ਰਸੀਲੀ, ਮਿੱਠੀ _ਅਵਾਜ਼। ਮਇਆ-- __ ੬. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 
($ ਮਿਹਰ, ਦਇਆ। ੭. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ ( 

ਦੂ 
& ਅਰਥ -: ੮. ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੈਕਾਰਾ ॥ 0 ਰ੍ 6 
(9 ਪ੍ਰ: ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ __ ੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੮॥੧॥ ਨੂੰ 
ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ 
ਮੰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਕੇ। ਪ੍ਰਗਟਾਏ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਲਗਿ-ਲੱਗ ਕੇ, ਜੁੜ ਕੇ। ਨੂੰ 
0) ਉ: ੧.ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਾਏ-ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਏ-ਹੋ ਗਏ। ਸਿਧ-ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਜੋ ?ੰ 

ਮਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 0] 4 ਕਿ = =੮₹੬ 
| ਲੌੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। _ ਜਾਏ। ਜਤੀ--ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ 
0 ੨. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਾ। ਚਹੁ ਕੁੰਟ-ਚਹੁੰ ਪਾਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ। ਜਾਤੇ- $ 
ਮਹ ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਸਿਮਰਨਿ-ਸਿਮਰਨ ਨੇ। ਧਾਰੀ-ਟਿਕਾਈ। ਨ 
0) __ ਵ. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ _ਧਰਨਾ-ਧਰਤੀ। ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ-ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ 
੍ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਮੂਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਅਕਾਰਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਮਾਨ ਜਗਤ। ਨੂੰ 
। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤ- __ ਮਹਿ-ਵਿਚ। ਜਿਸੁ-ਜਿਸ ਨੂੰ। ਤਿਨਿ-ਉਸ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਰਾਹੀਂ। । 
1 ੪. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਵਲ । 
0 ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਰਿ 0 |, ਅਲ ਅਦਾ ਖਿਝ ਲਿਆ ਅਰ ਹ। ੯. ਦੀ ਲਨ ਲਾ ਬਾਨਿਆ ਕਈ ਆਜਾ ਦਲ ਉ 
। ਰਸ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਬਰਨ ਵਾਲੇ ,ਦਾ-ਪਕਾ-ਆਲਲ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਗਤ ਮੰ 
2 __?ੈ ਦਾ %: ਜਾਕੇ ਚੇਨ ਮਨ ਆਸਦ ਲਈ ਨਹੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁੱਗੋ ਨ 
ਹਉ ਰਿ ਜੁੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੀ 
| £-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ 3 ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੋ ਰਿਸ਼ੀ ਲੌਕ ਇਸ ਯੋਗ ਤੂਂ 
6 ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਰਚੇ । ਨੂ 
੧ 2 ੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਸ ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਪ੍ਰਝੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਨੰ 
( ਸੈਗੀਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਜੋ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੀ 

। ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਐ ੪. ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਨੀਚ ਲੋਕ ਜਗਤ ਨ 
(0 ਭਾਈਓ । _ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। । 
(੬ __ ੯. ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿ 
( ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਈ ਹੈ। ਹੈ 
&੨੬ ੨੦੨੬੬੯੬੬੦੬੯੦੦੬੯੬੯੦੯੦੦੬੦੦੬੦੦੯੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੯੨੦੬੦੬੨੬੦੨੦੦੬੦੬੬੬੬੪੨੯੨੦੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੦੦੨੨੨੬% ੨੬੦੬ 



/ਨਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹੇਬ ਜੀ _ (੩੮੯) ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਖਮਨਨਂ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੩-੬੬ 
(੩੨੦੨੨੨੧੬੧੧੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੧੨੫੨੧੬੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦੦੦੨੬੨੦੬੧੨੦੨੦੨੨੦੦੨੦੨੦੨੨੬੦੦੨੬੨੦੦੨੬੦੨੨੧ ੬੦੨੦੨6੨੨੦੨੨੦੩੦) 

੬. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਮਰ, ਜੋ ਯਤੀਮ, ਨਿਖਸਮੇ। ਨਾਥ-ਮਾਲਕ, ਯਤੀਮਾਂ _ਦਾ_ਮਾਲਕ। ਮੱ 
ਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਇਓ--ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ । ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾਥ- (8 
0 ੭. ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ। ੍ 
ਹੈ ੬ ੩ 00 0 (ਬ੍ਰਹਮੰਡ) ਸੈਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ : (0 
6 ੮.ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ੀ ਦੈ 0 6 ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨ 
( ਨਿਰੈਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਤਗੇਕਾ ਦੱਸੋ। _ ਮਲ 0 
ਮਹ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ : ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ- (0 
(__ ਦੂਂਦੀ ਹੈ। ਗਲ ੧. ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ | 
ਨ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਪਰਨ, ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਜੀ! ਨੰ 
੯ ੨, ਹੈ ; ੧ 

0 ਸਮਝਦੇ ? । ਸਿ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 0 
ਨ ਉ: ੯. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ।% ਹੂੰ 
1 ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ । ਰਾ ੍ 
(੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਸਟਪਦੀ ॥ ਰ 0 
੍ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ੧. ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥ । 
0 ਹੈ।੮੧। ੨. ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ॥ 
੧ 

01 | __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਹ ਜੋ ਜੈ ਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਦਿ ਭਗਤ ੩. ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥ । 
ਹਉ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ __ ੪. ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ ਚਲੈ ॥ । 
| ਹੈ। ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਰਚਨ ੫. ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ । 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ __ ੬. ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥ 0 
ਮਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਜੜੀ ਅਤੇ ਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। __ ੭, ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥ 
0੧ 9. (੬੬੩44 ੮. ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥ 0 

ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ । ਬਸ ਧਰਤੀ ੬ ਹਸ 
ਸੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਰੇ 

ਹਜ ਵਰਤ ਬੰ ਆ ਭਰ ਕੀ ਨੇਰੇ॥੧॥ 
ਹੂ ਸਿਮਰਨ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਣ ਇੰ ਨ ਨ 
ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ-ਐ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਜਹ-ਜਿਥੇ, ਪਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ। ਸੁਤ- 
6 ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ।” ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੁੱਤਰ। ਮਨ--ਹੈ ਮਨ। ਊਹਾ--ਉਥੇ। ਮਹਾ--ਵੱਡਾ। ਭਇਆਨ-- 
& ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ। ਦੂਤ ਜਮ--ਜਮਦੂਤ। ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ-- 0 
$ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾੜ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ । ਤਹ--ਉਥੇ। ਕੇਵਲ--ਸਿਰਫ਼ । ਖਿਨ ਮਾਹਿ- 1 
(ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੋ ਭੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, _ਖਿਨ ਵਿਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ। ਉਧਾਰੀ-ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ( 
(੧ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ _ਅਨਿਕ--ਅਨੇਕ, ਬਹੁਤ । ਪੁਨਹਚਰਨ-ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨ 
$ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 0 0 
00... ਪਰਹਰੈ--ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਹੈ 

੨1 ਰਾ ਨੰ 

ਹਉ ਸਣਕ ॥ ਪਰ ਇਮ 
8 [ਹੈ ?ੋ ੬ 

& ੧. ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੈਜਨਾ ਹੂ. ਰਾ ਰਤ 
6 ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ ਰਾ 1 ਹੀ ਰੀ ਆਇਓ ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਥੇ ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ, ਭਰਾ ਨ 
ਦੀ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 
0 ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ ੨. ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੂੰ 
. ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦੀਨ--ਗ਼ਰੀਬ, ਕੰਗਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਭੰਜਨਾ- ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 

0) ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਘਟਿ-ਘਟ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ੩. ਜਿਥੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਨ 
& ਵਿਚ। ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ । ਅਨਾਥ- ਦਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ( 

(੨੧੬੯੦੦੬੪੬੯੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੬੦੨੪੬੯੬੯੬੪੬੦੬੪੯੬੬੦੬੯੬੦੬੦੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੬੯੬੯੦੯੦੦੩੦੦੦੦੦੦੯੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬6੨੬੯੨੦੦੨੦੬੯੩% ੬੮ ੨੦੨੯੬੯੬੦੬੯੬ ਕਾਲਾ 
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੫ ਕ ਇਆ ਨ (੮ 

੪. ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ___ ੯. ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥ ਨ 
& ੧ 

ਸਕੈਗਾ। ੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਸੂ 
੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜਿਥੇ ਡਾਢੀ ਭਾਰੀ ਔਖਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਆ 
੬. ਉਸ ਥਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਲਅਜਿਬ£` ਸਗਲ--ਸਾਈੀ. (ਰਸੀਦ ਢਲ 1 ੨ ੮੨ 4 ਰਾ %੩੦੨੬ &. % ੪ 0 

ਦੱ ੨ ਰਿ ਦਾ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ-ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨ 

4 ਉਰ ਰਿ ਪੀ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ। ਬੰਧੁ-ਰੋਕ, ਥੰਮੂ। ਨ ਪਰੈ-ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨ 

ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਰਹ 
੨ ੩ =੩ ੩. 4 = ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਤਿਖ-ਤ੍ਰਿਹ, ਨੂੰ 

੮. ਪਰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇਆ ਦੀ ਤ੍ਹਿ। ਫੇ--ਰੱਖ ਭਰਦਾ ਹੈ।'ਿਹ ਮਾਰਗਿ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸੁਹੇਲਾ-ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮ-ਉੱਚਾ। ਮੂ 
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ __ ਗਤਿ-ਦਰਜਾ। ਪਾਈਐ-ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। & 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਵਧੇਰੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਅਰਥ : 0 
ਉ: ੯.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ! ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 0 
ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।੧। ਉ: ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ;੍ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨ 
ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਬੰਧਪ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। 
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ _ ਪੰ: _ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? _ $ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਉ: ੨.ਹਾਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ। ਜੇ ਉਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਊ 

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਓਹ ਭੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ( 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਭੀ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ _ ਪੈ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ । 
ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਲੋਂ ਬੰਧੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੂ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ : ੦੬ 

ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੈਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥ “ਐਨੀ ਹਰ ਉ: ੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, 
(ਸੰਗਠਨ ਮਹਲਾ ੬, ਪੰਨਾ ੬੩੬੭ _ ̀? 

ਰ੍ ,੍ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਰ 
ਇਸ ਲਈ ਐ ਜੀਵ ! ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪੁਤ੍ਰਾਦਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਨੋ ਕਰ.ਲੈਣ,..ਤਾਂ ਤੀ ਉਨਾਂ 'ਦੋਂ ਅੰਵਿਰ-ਚਲਰਹੀ ਇੱ 

ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੰ 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੈ 
ਫਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਈੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰੋ. ਸਕਣਾ? ਨ 
"੧ ਅਪ - ਅਖ ੨, ਦੀ, < 01 

ਸੀ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱ ਤਾਂ ੬: ੪. ਹਾਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਨ 
ਚੋਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ । ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਕ ਹਲ ` ਨੂ 

੧. ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ॥ ਪ੍ਰ: _ਐਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੂ 
੨. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨ 

(੬; & ਬੱਝਦੀ ? 00 

੩. ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ॥. ਤਰ ੍ ਜੀ । 
ਕਿ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨ 

੪. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ ॥ ਰੇ ੬ । 
ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਨਾਲਿ ਇਆ ਅਨਕ ਅਲਿਦ ਤੀ ਸਜਾ ਤਾ ਆਪਣੀ 

ਯ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨ 
੬. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
2. ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥ ੬. ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨੂ 
੮. ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੈਗਿ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦਾ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੩੯੧) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੪ 
੨; ੦੨੦੩ ੦੨੦੨੩ ੫ 

€9੨੬੧੬੯੬(੬੦੬ ੧੨੦੬੦੬੦੦੦੯੦੦੯੦੦੬੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੪੦੬੯੬੦੦੬੦੬6੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੬੦੦੧੬੦੬੦੦੦੨੦੦੬੯੬੦੨੦੦੬੦੨੯੬ ੨੧੨ ਅਲ ਅਲਾ ਲਾ 

। ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦਾ 
11 ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ : 
1 ੭. ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਹੀ 

6 ੮.ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥੀ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮ ਪ੍ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। 
6; ਉਂ: ੯.ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ 
( ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ' ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ 
ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
$ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ 
0 ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ-ਪਦਵੀ (ਮੁਕਤੀ) ਪਾ 

| ਲਈਦੀ ਹੈ ।੨। 

ਹੈ! ਭਾਵਾਰਥ : ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
1 
੨੬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣ `ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਇਕੱਠਿਆਂ 

ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਗੋਂ 
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ 

0 

ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਹਸਦ 

0 (ਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 

੫ 

$| ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 
$ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਾਂਤ ਤੇ ਦੁਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ 
ਹਉ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 
& ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ 
ਨ ਰੱਖ । 

| ੧. ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ॥ 
0 _੨. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥ 
($ _ ੩. ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 
|! _ ੪. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 
ਨ ੫. ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ ॥ 
$ ੬. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 
0) ੭. ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 
0) _ ੮. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥ 
& ੯. ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥ 

ਕਾ ਕਾ ਦਾ, % ੧੦. ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥੩॥ 
੧ ਪਦ ਅਰਥ . ਛੂਟਤ-ਖ਼ਲਾਸੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਬਾਹੀ-ਬਾਂਹਵਾਂ 
$ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਪਰਾਹੀ--ਪਰਹਿ, ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਦੂ ਮਾਰਿ ਪਰਾਹੀ-ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਇ--ਆ ਕੇ। 

ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹਾਸਲ _ਬਿਸ੍ਰਾਮ-ਟਿਕਾਅ। ਹਉ--ਅਪਣੱਤ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਰੈਗਿ- 
ਰੋਗ ਵਿਚ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ- 
ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹਾਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 
ਸੱਜਣ, ਸੰਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੀਨ 
ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

੨. ਉਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ- 
ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੩. ਜਿਥੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਆ 
ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੪. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਪਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ 
ਭਟਕਣ, ਟਿਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉ: ੫.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਹ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ 
ਜੈਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਜੋਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੬. ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਮਣ 
ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਅ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੭. ਇਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿ ਮਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ । 

੮. ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ 
ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੯. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ 
ਨਾਲ ਜਪ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੋ 
ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।੩। 

ਭਾਫਾਰਲ਼ - ਸਾਰੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ 
ਬਾਂਹਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਬੈਧੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ, 

ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੧. ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੈਗਿ ਤੋਸਾ ॥ 
੩. ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੈਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 
੫. ਜਹਾ ਪੰਥਿ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਵਾਨੂ ॥ 

੨ 
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ਉ;_ ੬. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥ 
ਮਹ ੭. ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥ 
0 _੮. ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰਿ ਛਾਮ ॥ 
0 ਛ 

ਨ ੯. ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਥੈ ॥ 
ਹਾ 

(੧੦. ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥ 
ਮੂ __ ੫ਦ ਅਰਥਾ : ਜਿਹ-ਜਿਸ। ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਪੈਂਡਾ। ਉਹਾ- 
ਉ ਓਥੇ । ਸੈਗਿ-ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੋਸਾ-ਖ਼ਰਚ, ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਈ 
0 ਹੋਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ 

। ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋਸ਼ਹ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ 

6 ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਤੌਰ ਭੇਟਾ ਦੇ। ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ--ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ। ਉਜੀਆਰਾ- 

੧ ਚਾਨਣ । ਪੰਥਿ-ਰਾਹ ਵਿਚ। ਭਇਆਨ-ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ। 

0 ਅਰਥਾ : 
00 

0 ਪ੍ਰ: ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਪ੍ਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਬਾਰੇ 
0 ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 

1 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੈ ? 

੍ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 

ਗਾਉਂੜਾੰਂ ਸ਼ਖਮਨਾਂ #: ੫-ਪੰਨਾ ੨੬8 
<<, ਦਲ ਲੀ ਲੀ ਲਾ 

੮. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ 
੯. ਮਨ ਤਨ ਰੈਗਿ ਰਤੇ ਰੈਗ ਏਕੈ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਬਰਤਨਿ--ਵਰਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਓਟ--ਆਸਰਾ। ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ-ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ। ਜਨ--ਭਗਤ, ਸੈਤ। ਅਉਖਧੁ--ਦਵਾਈ, ਦਾਰੂ । 
ਕਮਾਤਿ-ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਧਾਨੁ- 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਕੀਨੋ--ਕੀਤਾ। ਰੈਗ-ਪਿਆਰ। ਬਿਰਤਿ-ਸੁਭਾਅ, 

ਰੁਚੀ । ਬਿਬੇਕੈ-ਪਰਖ, ਵਿਚਾਰ। ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ--ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਦੀ 
ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। 

ਆਰਥਕ - 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਿ । 
ਦੱਸੋ। 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਤਾ- 

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਉਹਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
੨. ਅਤੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ 

ਹੈ। 
੩. ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 

ਹੈ 

੪. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ 
ਨਹੀਂ, ਪਿਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀ ਹੈ? 

ਉ: ੫. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੈਤ-ਜਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 

ਪ੍ਰ: 

ਭਾਵ ਜੋ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। 
0 ੨. ਉਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੇ ਜੀਵ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮੂ ___ ੩. ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। 
0 ੪. ਉਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

੫. ਐ ਜੀਵ ! ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ 
0 ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹ ੬. ਉਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। 
0) __ ੭. ਜਿਥੇ ਪਰਲੋਕ-ਰਸਤੇ ਵਿਖੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ 
( ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁਪ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ । 
ਮਹ __ ੮. ਐ ਜੀਵ ! ਉਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮਹ ੯.ਹੇ ਮਨ! ਜਿਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੇਹ ਸਤਾਵੇਗੀ। 
ਮੀ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ! ਉਥੇ ਹਰਿ 
ਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇਗਾ ।੪। 

ਨੂ ੧. ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥ 
ਹੀ ੨. ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ 
੧ ੨. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥ 
6੪. ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥ 
0 ੫. ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੈਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 
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ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸੈਤ-ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ 
ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ 
ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 

੮. ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

੯. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਓਹੀ ਭਗਤ ਤੇ ਸੈਤ ਜਨ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰਾ, ਰਾ, , ਰਾ, 2, ਰਾ , 
ਖਲ ਪਦ ਖਾ ਦਾ ਣਾ ਕਾ, 
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ਲਾਲਾਂ ਰਲਾ 

੨੦੬੦੬੦੦੫੦੧੬੦੬੬ 

੬੦੨੦੬ 

4 << ੧੨੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੨੨੧ 

੧੨੦੬੨ 

੧੧੧੦੬੦੦੦੦੧੯ 

ਨ 
( ਓਂ 

ਹੈ 
1 

"ਾ 

੨੯੨੨੦੨੦੩੦੧ 

੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨ 

(੯ 
( 
ਾ 

ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ । 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿਚ 

ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, 
ਸਗੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 
ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਅੰਖੇ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। 
੧. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥ 
੩. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੈਗੁ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥ 
੫. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 

੬. ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ 
2. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ 
੮. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥ 
੯. ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

! ੧੦. ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾਂ ॥੬॥ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਨ ਕਉ-ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਕਤਿ 

ਜੁਗਤਿ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, 
ਵਸੀਲਾ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ । ਤ੍ਰਿਪਿਤਿ-ਰਜੇਵਾਂ, ਤਸੱਲੀ । ਭੁਗਤਿ-- 

ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਰੂਪ ਰੈਗੁ--ਸੁਹੱਪਣ । ਭੰਗੁ-ਵਿਘਨ। ਜਨ- 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਓਗੁ-ਵਿਛੋੜਾ, ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ । ਰਾਤਾ-ਰੱਤਾ 

ਰੋਇਆ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤ । ਦੇਵਾ-ਦੇਵ । 

ਅਰ “ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 

ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। 

੨. ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ 

(੩੯੩) 
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ਘਰ 41 << ਰਾ ੮੨. ਦਾ ੨ ਵਿ. ੨ 

ਉ:੧੦. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਰਗ, ਟੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਭੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁਹਜ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ $ 
ਹੈ।੫। ਭੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਮੂ 

ਲੇ ੨. 0 ਖਾ ਘਰ ( 
੦ | ੫" 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ 8. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਘਨ ੧ 
ਨੂੰ ਸੈਤਤਾਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ : ਭੀ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿ ਇੰ ਨ ੨. ਲੇ ਇਕ ਨਨ 1 ਰੋ 
ਕਿ ਹੇ ਭਗਤੋ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਜੋ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਪਲ ਨ ਤੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੱ ਪੀ, ਦਿਤਾ ਨ? ਇੱਜ਼ਤ ਤਨ 
ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਹੀ ਹੇ ਰਸ ਹੀ 

ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿ ਦਾਸ਼ ਜਨ ਸੋਰਾ'ਖਾਉਂਢੇ 
1 
ਨ 

੭. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਗ ਵੀ । 
(ਭਾਵ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਕਮਾ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ # 
ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨ 
ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋਗ ਭੋਗ ਰੂਪ ਭੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਰਸ ਵੈਰਾਗ ਮਾਰਗ ਹੈ)। ਰਿ 

੮. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਨਾਲੋਂ ਨੈ 5 

ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ? ਨ 
ਉ: ੯. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂ; 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 0 

ਭਗਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜ ਰਿਹਾ 0 
ਹੈ।੬ 

ਭਾਫਾਰਲ : ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂੰ; 
ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨੂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ (੧ 
ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ( 
ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੍ 

੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ । 
੨. ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥ ਹਉ 
੩. ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ ਹੀ 
੪. ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਹੀ 
੫. ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥ 1 
੬. ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ ਹੀ 
੭. ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ ॥ 
੮. ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥ ਹੈ 

੧. ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ੧-੨੯ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰੰ 
ਵਿਘਨ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ 

ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਇਆ 4੫੨੫੬, 

੯. ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੈਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਜਨ ਕੈ-ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਭਗਤ 
ਵਾਸਤੇ। ਖਜੀਨਾ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਧਨ। ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪ। 
ਸਤਾਣੀ-ਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਬਲਵਾਨ, ਤਕੜੀ । ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ- 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਤਾਪ ਨਾਲ। ਅਵਰ-(ਕੋਈ) ਹੋਰ ਓਟ। ਓਤਿ ਪੋਤਿ-- 
ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ । ਰਸਿ-ਰਸ 
ਵਿਚ । ਰਾਤੇ-ਰੈਗੇ ਹੋਏ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਸੁੰਨ-ਸੁੰਵ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ-ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 

ਭੀ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮਾਤੇ-ਮਸਤ । ਬਹੁ-ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ । ਕੇਤੇ- 

ਕਈ ਜੀਵ। -_ 

“ਰਲ “ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੈਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 
- ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ 
ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ' 
ਸਮਝੋਂ ਕਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਲ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

. ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਲ ਵਾਲਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ। 

. ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। (ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਓਟ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ)। 

ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਣੋਂ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ 
ਸਦਾ ਹੀ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਕਾਅ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 

- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਦਾ ਹੈ। 
- ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉੱਘਾ (ਮਸ਼ਹੂਰ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 
ਕੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 
ਉ: ੯. ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਥੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੭। 

ਦੀ ੧੨੦੯੬੬੬੬੬੬੦੦੦੬੬੧ ਖਾ ਆ ਪਾਕ ਕਾ ਣਾ 

ਪ੍ਰ: 

0) %; 

੫. 

<<, 

ਨੀ ਦੀ ੫੬੨੩੦ 
੧੧੬੧੭ਵ੦ਟਵ੦੬6ਣ੦ਟ੦੬੯= 

ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਾੀ ਮ: ੫-ਧੰਨਾ ੨੬੫ 
੨੦੨੦੯੨੦੨੦ਟ੯੦੨੦੨੧ਟ੦੦੦ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ 
ਹੀ ਸੱਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ 

ਰੱਖਦੇ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਸਦਾ 
ਹੀ ਰੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸਾਰਕ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 

ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 

ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ 

ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੈਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥ 
ਸੈਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਸੈਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਸੈਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ 
ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 

੫ ੫< ੦ 

ਕਲਾਂ ਤਾ 

(ਨਾਦ [ਅਘ2 ੭ ਉ। 
ੜੇ & 

ਪਦ ਅਰਥ - ਪਾਰਜਾਤੁ-ਇਹ ਸੂਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਦੋਏ ਸਮੁੰਦਰ 
ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਾਰਜਾਤ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 
ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ। ਕਾਮਧੇਨ-ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਗ ਦੀ 

ਇਕ ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ' ਜੋ ਮੰਗੋ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋ- 
ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਮਨੋ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੁਚਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਮ-ਗਾਉਣੇ। ਦੁਰਤੁ-ਪਾਪ। ਨਾਮ ਤੁਲਿ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ । ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । ਜਨੁ ਕੋਇ-ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 
ਹੀ ਮਨੁੱਖ । 

ਅਰਥ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਅਤੇ ਕਾਮਧੇਨ 
ਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਅਸਲ ਕਲਪ ਬਿਛ ਹੈ। 
੨. ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਅਸਲ 
ਕਾਮਧਨ ਗਾਂ ਸਮਝੇ । 

ਸਾ 

ਪ੍ਰ: 
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% [46 

੨ 

ਹੈ ੬. ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਇਸ ਲਈ 

ਕਿਉਂ 
ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ 

੍ 

ਖੇ ਨੂੰ 

| 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲੋ । 

ਸੈਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਉ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 
ਆਰਥਲ . ਸਿਮਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 

ਵੀ 

ਜ਼ਰੂਰ 
ਦ=ਨੀ ਤਵੇ 

ਤੇ 
ਯੇ 

੩ 

ਮੇ 

0 
ਜਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂ ਹੇ ਸੈਤਾਂ ਦੇ 

ਰੇ 

ਤ 
ਇ ਹੈ? 

0) 

ਮਚਾ ਜੀ! ਅਜਿਹੇ 

ਅਜਿਹੇ 
ਮੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸ਼ । ਦੀ ਕੀ ਤਰ 

ਹੀ ਨੂ 

(0 
ਐ ਗੁਰੂ ਟੇ ? 

ਰੋ ਹੀ ਰਨ, ਪਰ 
ਰਾ 

ਰਿ 

ਨ ਪ੍ਰ: 
ਸਿ ਮਿਲਦੇ ! ਟੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: 

ਬਾਰੇ 
2 

ਸ਼ਾਸਤੁ ਮੋਖ ਵੀਚਾਰ 

1 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਾਵ 

੬ 
! ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੋਖ 

। 

ਉਹ ੭. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ! ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ? 
ਵੈ 

ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸਾਰੇ ' ਦੀ ਗਿਆਨ-ਚਰਚਾ ॥ 

0 ਉ: ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਡਡਾਗੀਆਂ ਨੰ 
੨=” ਵਜ” ਉ: ੧. 

ਹਨ, ਉ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸੋਝੀ ਨ 

ਹਰ ਸੈਤਾਂ ਦਾ 1 ਵਿੱਚੋਂ 
ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ 

ਸਿਮਿਰਿਤੀਆਂ :ਜ=” 
ਰਸਮਾਂ 

। 

ਮਿ 
' ਦੇ ਸੇਗ ' ਦੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ 

ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁ 
ਭਾਈਚਾਰਕ 

| ਪਰ: ਉਨਾਂ ! ਜੋ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਰਮ 
ਡੇ ਕਲਾ ਧਾਰਕ ਅਰ 

। ਇਹ % 

0 ਊ: ੨੧੭੭ 
ਨ ਕਲੀ ਹਨ। ਉਤ ਗਿਐ 0 

੧ 
੪ 

ਰੰ 

# ਦੇਂਦੇ 

ਘਰ 

9 

(8 
ਹਨ, ਉ 

ਫਿਰ ਨਾਮ ਧਿਅ ਨੂੰ ਕੀ 
ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 

ਨਹੀਂ /ੱਲ ਲੂ 

0੧ 
ਕੈ ਹੀ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ 

ਬਰਾਬਰੀ 
ਦਾ ਮੁਲ 0 

ਨਾਲ 
ਸਿਮਰਨ 

ਸਾਹਿਬ ਨ 
ਦੀ 

ਦੇ ਨਾਮ 
ਰੱ 

ਨ 
ਹਿਰਦੇ 

ਨਾਮ 

- ਗੁਰੂ 
ਨਾਮ 

ਦੇ 
ਨ 

ਹੀ 
ਜੈ ਗਰ ਜੀ! 

ਪਵੇਗਾ ? 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 

੨ 
ਪੁਰਖ ਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ 

(1 

ਨ 
ਨੀ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਆਂ ਨਾ ਰੀ ਕਦਾ ਹੈ।੧। 

0 
50, 

ਹੀ 
ਮਸਲ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ '_ਹੈ। 

ੱਤਰ ਨਾਮ 
ਨ 

ਹਰਾ ਸਿਲਾ 

ਲੇ 

[ਮੋ ੯.ਹੇ 066 ਜਬ ਨੀ 
ਪਵਿੱਤਰ 

ਸਿ ਅਸਟਪਦੀ ੧ ਾਨ॥ 
ਨ 

0 ! ੯. 

ਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ 

0) ਉ: ੧ 

ਭਰ ਲੋਕ 

ਕਿ 

& 

ਰੰ 
ਜਾ ਆ ਫਿਰ ਡੇ? 

ਰੋ! ਇਹ ਨਾਮ 

ਗਿਆਨ 
॥ 

0 

6 
ਐ ਗੁਰੂ ' ਸਿਮਰਦੇ ? ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! 

ਤਾਪ 
ਵਖਿਆਨ 

(1 

(6 ਪ੍ਰ: ਨੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਕਰਦਾ ੧. ਜਾਪ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕਿਰਿਆ॥ 

(0 

( 
ਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਰਸ ਦਾ ੨. ਖਟ ਸਾਸਤ ਕਰਮ ਧ੍ਮ 

॥ 
ਰੰ 

ਕਿ ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਰਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਹ ਮਗ 

00 

0 
ਗੁਰੂ ਦੁ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ 

( 
੩. 

ਤਿਆਗਿ ਬਹੁ ਜਤਨਾ 

॥( 

ਰੇ 
ਹੈ, ਭਾਵ 

ਪਦਾਂ 
੪8. ਸਰੀਰ 

ਕੀਏ 
ਉ 

ਨ 

| 
੭ ਲਓ।੮੨। 

੨ ਹਿਲ 'ਚਾਜ 
ਧੀ 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਤਨਾ ॥ 

ਰਿ 

॥। 
ਨਾਮ 

੨ 
ਲੇ ਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 

ਖ. 
ਹੋਮੇ ਬਹੁ 

| 

1 

( 
ਰਿ 

ਵੇਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਉ
ਪ
 

(0 

0ੀ 
7ਫਾਰਲ੍ > ਨ 

ਹੈ ਦ 
ਡਾ ਸੱਤਵੇਂ 

੨ 

॥ 

੨੧੨੨੩ 

ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੂ ੇਵੇਂ ਤੇ 
< ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਕਟਾਇ 

੨੯੨ 

00 

ਸੀਰ 
ਜਿਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ 

ਦੱਸੀ ਹੈ 

ਭਾਤੀ 
620202:2%੨ 

(ਹੀ ਦੀਂ 
ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਦਾ 
੨ 

ਨੇਮ ਕਰੈ ਨਈ ਨ ੨੨੦੨੦੦੨੧ 

ਨਹਿ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
" ਦੀ ਰਹਿਤ 

ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ 
੮. ਵਰਤ 

੨੦੨੧੨੦੦੨੦੬ 

ਹੀ ਉਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ 

੦੨੬੬6੬੬੯੬੯੬੯੬੨=੯੬ 

6 ੨ ਧਾਰਨ 
... ਕਲ ਦ ਸਗ 

620੩% ੧੨੧੯੦੦੨ 

ਸੇ ਵਿਚ ਸੈਤਾਂ 

੨੦੨੨੦੬੨੦੨੬੭ 

ਜਲ ਅਠਵ 

੨੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦੨੦੬੦੬ 

0 
੨ ਹੈ। 

੨੨੦੨੦੨੬੨੦੦੬੩ 

06 ਉਪਦੇਸ਼ 
੧੨੯੨੦੯੬੧੬ 

ਨ =' 
੨੦੨੫੨੧੦੦੬੧੬੨ 

ਨ ਟ੯੦੬੬੬੯੬ 
੧950੨੧7੨੭੨ 
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] 

ਹਉ; _ ੯. ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਰੰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥ 
ਜੰ 

ਪਟ ਅਰਥ “ ਜਾਪ-ਵੈਦ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ, ਜਾਂ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਚਾਰਨੇ। ਤਾਪ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ 
ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਧਿਆਨ-ਕਿਸੇ 

ਦੇਵਤਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਖਟ 
ਸਾਸਤ੍ਰ-ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍, ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ”। ਵਖਿਆਨ-ਉਪਦੇਸ਼। ਕਰਮ 
ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ--ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਧਰਮ ਕੌਮ। ਤਿਆਗਿ-ਛੱਡ ਕੇ। 
ਮਧੇ-ਵਿਚ। ਹੋਮੈ-ਹਵਨ ਕਰੇ, ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾਵੇ। ਰਤਨਾ-- 
ਘਿਉ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਹਵਨ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

$ ਕਰਿ ਰਾਤੀ-ਰੱਤੀ-ਰੱਤੀ ਕਰ ਕੇ । ਨੇਮ-ਬੰਧੇਜ। ਇਕ ਬਾਰ- 

ਇਤ 
੨9੨6੨੦੨6੨੦ਣਨ 

੧੨੦=੦੮੧੬ 

੨੨੨੦੩੦੩੪੩ 
(ਨਨ 

[ ਇਕ ਵਾਰੀ। 

(0 ਅਰਥ : 
੧) 

(0 ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ 
( ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਪਾਵੇ, ਕਈ 
& ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਅਤੇ 
ਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਦਾ ਹੋਵੇ । 
੨. ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਸਰ ਹੋਵੇ। ਹੋ 

ਨ ੩. ਜੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ, ਭਾਵ 

ਨ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇ। 
- (ਜਾਂ) ਸਾਰੇ ਕੈਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਟੱਬਰ-ਟੋਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 

। ਕੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ। 
ਉ___ ੫. ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰੇ । 
( ੬. ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਿਉ ਆਦਿ ਕੀਮਤੀ 
(0 ਪਦਾਰਥ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ (ਹੋਮੇ) ਹਵਨ ਕਰ ਦੇਵੇ । 
(੭. ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ-ਰੱਤੀ ਕੱਟ 
( ਕੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। 
6 __ ੮. ਵਰਤ, ਨੇਮ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । 
8 . ਪਰ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸੇ 
ਹੱ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੇ 
ਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ । 

` ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਾਮ 
ਨ ਜਪਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? 
੧) ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਨਾਮ 
। ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵਾਰ 
0 ਤਰ 

( ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਸ 
ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।% 

੧ ਹੂ. 0 
0) __ਭਾਫਾਰਲਾ . ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਸਬੈਧੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 
੧ 
&ਿ 

(& ੧. ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ । 

0੨ ੧੨੯੨੨੬6੬੦੨੦ਟ੯੬੦੨੬੦੬੦੦੨੦੯੬੯੨੨੦੩੬੬6੨੦੦੩ 

(੩੯੬) 
ਰਾ 

੧੬੦੦੦੬੯੦੦6੯੦੦੬੬੦੬੦੬੪੯੬੬੯੨੦੨੬੦੨੦ 

੨੪ 
ਟਰ ੧੦੨੦ ਜਾ ਰਾ ਰਾ 

ਘਿਉ 
੧੨੦੦੦੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੦੪੬੯੬੪੬੬੧੪੩ 

ਦੇ ਬੂਰ ਦੋ ਕੀ-ਕਾਰਣ ਹਨ। ਧੰਹਿਲਾ ਬਾਜਲ ਨ ਗਿ-ਇਨਾ ਨ 
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੰ 
ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸਿਮਿ੍੍ਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 
ਦੁਆਰਾ, ਤੱਥਾਂ, ਸੁਚੱਜੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਠਕ ਦੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਕੀਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ 
ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ 
ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇ' ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 
ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗਈ 
ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਾਂਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ-ਬੜੇ 
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ 
ਵਿਚ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਗਰੰਥ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ-ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਨਰ 

(ਤਕ ੨੨ ੬ ਅਕਲ ਕਲ ਅਘ 

੨੨੪ ਖਾਂ 

੧੨੧੨੦ 

ਆ ੨੬੧ ਪੂਜ: 

੨੦੮ ੭ “੨ “੭੫: ੭੩" 

ਟੀ 

2 ੭ਅ(੨"੭ਅ ੮੮ 
ਕਲ ਵਾ, 
ਤ 

ਇੱ 
4੦" 

੨੦੨੨੩ 

੨੯੨੦੨੦੨੦ 

ਕੇ ਕਲਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ | 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ੍ 

੧. ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ ॥ 
੨. ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥ ਉ 
੩. ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥ । 
੪. ਕਨਿਕ ਅਸੂ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥ ਹੀ 
੫. ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥ । 
੬. ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੈਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥ 6 
੭. ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥ ਮਰ 
੮. ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ (0 
੯. ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ।ੀ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥ ਨ 

ਪਦਾ ਅਰਥ: ਨਉ ਖੰਡ-ਨੌਂ` ਹਿੱਸੇ। ਪ੍ਰਿਥਮੀ-ਧਰਤੀ। 
ਚਿਰੁ-ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ। ਤਪੀਸਰੁ--ਵੱਡਾ ਤਪੀ। ਥੀਵੈ--ਹੋ 0 
ਜਾਏ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ--ਇਹ ਇਕ ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੈ, ਜਿਸ ਮੰ 

ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੂੰ 
ਪੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿ 
ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ-ਰਸਤਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ-ਥੋੜ੍ਹਾ- (0 
ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਮਸਰਿ-ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, 

੫ <, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਪਰਾਨ-ਜਿੰਦ। ਕਨਿਕ-- 
ਸੋਨਾ। ਅਸੂ--ਘੋੜੇ। ਹੈਵਰ--ਹੈ-ਵਰ-(ਵਰ) ਵਧੀਆ (ਹੈ) ਘੋੜੇ, 
ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ। ਭੂਮਿ ਦਾਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ। 

ਵੀ ਰਾ ਸੇ 22੨%੨੦੧੨੦੩੦੨੨੦੨੦੨੨੭੨੨੩.੦ 0੧੧੧੧੨੦੨0੨੦੨੧੨੦੨੦੨੦੬੦੨੦ਟ੦੬੭ 

੨੩ 

444 0 40444 
ਕਲ = ਕਲਾ ਕਲ ਜਾ ਦਿ, 4੧ 

= ੦੦੬੦੬੦ 



-ਪੰਨਾ ੨੬੫ ਗਾਓਂੜਾੰ ਸ਼ਖਮਨਾੰ ਆ: ੧੭6 ਰਤ 

ਟੀ ਜਾ 
(੩੯੭ / ੨੨੨੩੩੦੨੪੨੨੨੨੪ 6੦੦੬੬ ੧੨੦੨੧੨ ੧੬੧ ੨੦੨੦੬ ਪਾ, 0 

ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ :46 60੬64 %੨੦ਣ੦੨੦੨੦੦੧੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨੧੦੩੦੨੦੩੦੨੦੩੧੦੩੧੧ ਖ਼ਾਤਰ। ਸਾਧਨਾ-ਉੱਦਮ। _ਬਿਖਿਆ- । 

(9%4੬੦੬੦੦੯ਟ੪੬੦੦੦੧੦੯੬੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦੬੦੬੬੬ 
ਕਉ--ਸਰੀਰ 

ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਜਲਿ-ਪਾਣੀ 1 

(( 
ਅਰਥ : '__ਮਾਇਆ। ਨ ਟਰੈ-ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਦੇਹੀ, ਨਾਸਵੰਤ। ਨੂੰ 

੍ 
ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਮਲੀਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਵਾਰੀ ਦਬ ਨਾਸ 

0 ਨ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਪਹਿਲੇ ਪਦ 
ਹਨ ਨਾਲ | " 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁ ਮੂਚ--ਬਹੁਤ, 

8 ਕੂ. ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਭੀ.ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਦੀ _ ਭੀਤਿ-ਕੰਧ। ਵੀ ਹੋਏ. ਮੱਦਾਕਗਮਂ। 1 

ਮੰ ਕੀ ਚਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾਲ ਮਣ ਦੇ-ਅਦਚੋਂ ਭਉ ਅਨਗਿਣਤ ਜੀਵ। 
ਨ 

ਵੀ 
ਹ 

। ਸਕਦੀ ? 

ਆਰਥੇ : 
1੮ 

6 ਮੈਲ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ -ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ 
ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੈਕਾਰ ਮੇਟਣ ਲਈ 0 

ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ 
ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ 

ਜਿ ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! 
ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰ: ਐ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਮੂ 

(ਨ ਦ' (ਰਾਗੀ ਜਾਰੀ ਜਤੀ ਤੇ ਬਰਜ਼ਾ ਤ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈਂ? 

ਨ ਉਇ ਦਾ ਰਹੇ। 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ! <. ਮੂ 

ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂ 

ਹੈ ੨.(ਅਤੇ ਉਹ) ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਸੰ ਉ: ਸਿ ਇੱਛੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱ 

ਨੰ __ ਤਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭੀ ਹਵਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਿਆਲ ਖਤਾਬਿਕ ਜਾ ਕੋ ਵੱਸਦਾ ਰਵ ਕਿ ਮਰ ਦੇਰ 
ਹੀ ਹਦ 

ਦਾ ਉਥੇ ਅਤ, ਤੈਂ ਰਤ ਹੇ ਜਾ 0 
ਸੋਨਾ, ਘੋੜੇ (ਕੋ 

ਯੋਗ ਦੇ ਨ ਕੋ ਤ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੁ 0 

੧ ੪.ਸਨਾ, ਘੋੜੇ (ਕਤਲ ਦੱ ੨ ਦ ਆਸਣ ਰੱ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ = 

ਨ ੫ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਠ ਯੋਗ 
ਹਰ ਵਿ ਇਵ ਰੰ 

ਨ ੮64 6 

ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆ 
ਿ 0 

ਰੰ ਗੀ ਨਾਈ! ਦੋ ਔਖੇ ਸਾਧਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ੍ 

[| ੬.ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰੜੇ ੰਜਮ ਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਔਖੇ ਸਦ, ਪਰ ਜੋ ਕਦ ਸਾ ਹਜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ੍ ਨੇ 8-- ਰ੍ ਰੱ 

 ਘ ਨੂੰ ਰੱਤਾ-ਰੱਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ੫ 0 ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 

6 _੭-੮. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਵੇਖੇਗਾ 
ਹੰਦੇ, 8 

ਮਨ ਦੀ ਹਕਤਾ ਭੂਪ ਕਲ ਦੂਰ ਨਗ ਹੋਂ ਸਕਦੀ। ਰਾ, ਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਿਥਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ, 1 

(੧ ਨ ਮੈਲ ਦੂਰ 
ਮਨ ਚ ਵੱਚੋਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਨ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗਤਾ ਰੂਪ 
ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? 

ਦਾ ਰੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ 
4 ਹੈ ਭਾਈਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁੱਲ ਕੋ 

ਪ੍ਰ: ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸ ਕੇ ਸਰੀਰ 0 

ਚ. ੯. 

ਉ: ੩. ਉਹ 
ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 

। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੁ ਸ਼ੱਧੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ = 0 

ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
<; 

ਦੀ | 
0 

6 __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਰ 
ਨਾਲ ਨ 

(0 ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ੪. ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ । ਸੂ 

ਰਾ 
ਰਿ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ (ਰੰ 

0 ਹੱ ।੨| 

ਮਨ `ਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ 0 

ਰੀ 
ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥ 

ਭਾਈ ! ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਨ 

0 ੧ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ੩, 
੫.ਹੇ 

ਰਹੇ। 
ਹੋ 

। ਇਆ ਤੀ 
ਨੰ ੨. 

ਰਾਤਿ ॥ 
੬. ਤਾਂ ਭੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨ 

ਨ 

ਹ ੩. ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ 
ਨ 

ਇਕ 

। ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥ 
ਸੋਚੋ, ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ] 

੪. ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਰਥ ੭. ਹੈ ਭਾਈਓ। ਸੋਚੋ, ਮਨ ਧੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 
ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ । -ਭ ਦਾ, ਦਾਜ ਵਾਤ 7੨੯ ਦਾ ਰਤ 

ਨੰ ੫. ਇਸ਼ ਹਰ ਟਰੈ ॥ 
ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ 

੬. ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ 
ਨਾਸਵੈਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 

ਮੰ 

6) ੬. ਅਰ, 

ਹਰ 

(| ੭. ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥ 
ਨ ਕਿਵੇਂ ? 

' ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥ : _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਲ ਵਾਰ- ਹੂੰ 

0 ੮. ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਉਚ ॥ ਇਿ ਕਟ, ! ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ॥( 

। ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊ ਉਨ ੮. ਹੇ ਗਾਦੀਦ ,ਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ & 

॥ ੯. ਮਨ ਹਰਿ 

॥੩॥ 
ਵਾਰ ਧੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ! ਕੀ ੨ ਦੇ < ਪੱ ਕੱਚੇ 1 

੧੦ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਸਵੈਤ (ਰੰ 

ਆ ਜਾਮਨਾ-ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਨ 
ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ (1 

॥ ਮਿ ਚਲੀ 2. ਵਿ -ਕੀ ਨਲ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 0 

॥ -ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ । ਛੁਟੈ-ਛੁੱਟ ਸਦ ਕੀਤਿਆਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰ 
-ਉਤਾਰਾ ਨ 

੧) ਇੱਛਾ । ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰਬੁ-ਹੈਕਾਰ। ਗੁਮਾਨੁ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ-ਉ 0 

0 ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਖ -ਸੌਚ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨ ਤੇਂ- ਪ੍ਰ: ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
੨੪੩੩੬ 

6 ਅਹੰਕਾਰ । ਹੁਟੈ-ਘਟਦਾ। ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ੬੬੦੬੦੯੬੦੬੯੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੯੬ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਧੋਤਿਆਂ। ਨ ਜਾਤਿ- £੦੨੦੦੨੦੨੦੯੨੦੬੦੦੦੬੦੦੬੦ਟ੪੬੦੦੬੦੦੨੦੦੦੬੦੨੦੬ 

॥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ੨੦੨੦੨੦੨੬੦੬੦੬੯੨੯੬੦੬੬੨੦੨੦੬੯੬੯੨੦੨੬੦੬੧# 
੯੧੨੬੧੨੦੨੪੨੦੬੨੬੦੨੬੬੪੨੬੦੨੬ 



0101 ਨ 
੨੧੨੧੨੦੨੨੨੨ 

| ਉ: ਹੋਂ ਮਰ ਆਰ! ਕਪਰਗੋਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹੈਂ, 
00 ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
੧ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
($ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ 
ਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਨਗਿਣਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ-ਜੀਵ ਇਸ 
੫ (ਚੋ << 'ਚਲਬ ਕਾ ਨ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।੩। 
ਕਸ 

 __ਭਾਫਾਰਲ : ਕਈ ਲੌਕ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 
0 ਉੱਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ 
) ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ 
0 

ਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਘਟਦੀ 
੧੧੧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੁਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਹਉ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਿਚ 
(ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ 
| ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੧. ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥ 
0 ੨. ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨਾ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥ 
0 ੩. ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ 
6 _ ੪. ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥ 
ਹੀ ੫. ਛੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਲਿ ॥ 

੬. ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥ 
 _੭. ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੋ ॥ 
0 ੮. ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 
ਮਹ _ ੯. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 
(੧੦. ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥ 
ਨੀ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਸਿਆਣਪ-ਚਤਰਾਈ। ਭਉ--ਡਰ । 
& ਬਿਆਪੈ-ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ, 
ਇਆ 

੧੧੮੧੨੦ 

ਕੀਤਿਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਤ੍ਰੇਹ, ਲਾਲਚ। ਨ ਧ੍ਰਾਪੈ-ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, 
ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੇਖ--ਧਾਰਮਕ ਪੁਸ਼ਾਕ । 

 ਅਗਨਿ-ਅੱਗ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਉਪਾਵ- 
ਹਰ ਤਰੀਕੇ, ਵਸੀਲੇ। ਸਿਝੈ--ਸਿਝਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਛੂਟਸਿ 

ਨਾਹੀ-ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਭ--ਉਤਾਂਹ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ। 
ਪਇਆਲਿ-ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ। ਉਭ ਪਇਆਲਿ-ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ 
(ਅਕਾਸ਼ ਤੇ) ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। 

0 ਸੋਹਿ-ਮੋਹ ਵਿਚ। ਬਿਆਪਹਿ-ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਲਿ-ਜਾਲ 
। ਵਿਚ। ਕਰਤੂਤਿ-ਕੰਮ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ । ਡਾਨੈ-ਡੰਨਦਾ ਹੈ; ਡੰਨ 
ਮੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੁ-ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ। ਮਾਨੈ-ਮੰਨਦਾ, ਚੰਗੀ 

:੨੦੨੦੨੬੨੬ 
੧੯ 

<, 

੨੧੬ 

ਜਾਣਦਾ। ਸਹਜਿ-ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। ਸੁਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ 
& ਨਾਲ। ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ। 

ਹਉ ਅਰਥ - 
0 ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ 
ਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ? 

੩ 

੪: ਦਰੀ ਜੈ ਵਜੀਰ ਇਸ ਤੀ ਵਡ 

ਡੀ 

ਉ: ੫. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੈ 
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਲੁਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਨੂ 

੬. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ 
ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਰੰ 

ਯਾਤਰਾ, ਬਰਤ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ) ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ 
ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮ-ਡੈਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। & 

ਸਿ ਮੇ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੫੬੬ 
<<, ੨੨੦੨੬੦੬# ੨੨੨੨੨੨੬੩ 

੨੬੧੨੬੦੦੦੦੦੬ 

ਸਿਆਣਪ, ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਨ 

ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ_ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨੈ 

ਵਧਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਕਿਉਂ ? 

ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ। 

. ਕਿਉਂਕਿ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤਿਆਂ 6 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ 

ਹੀ) ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ । 
. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 

ਮਨੁੱਖ ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਭਾਵ ਰੱਬੀ-ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੂ 

੧੩੩੩੪੬੬ ਨ 

ਰਲ 

<<, 

=੦੩੦੬੧੬੦ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ-ਅਕਾਸ਼, ਨੂੰ 
ਜਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆਂ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੂ 
ਬਚ ਸਕੀਦਾ ? 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । 

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੋਹ ਗੈਰ 
ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰ 

੭. ਹੈਂ ਪਿਆਰਿਓ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨ 
(ਕਰਣੀਆਂ) ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੰ 
ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ੈਰ- 

ਜੋ ਭੀ (ਜਪ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੀਰਥ- ਨ 

ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ-- 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ॥ __ ਨੂੰ 

ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ-- 

ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ 

ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੂਟੈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੭੬੭) 6 

੮. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਮ ਇਕ ਤਿਲ- ਨ 

ਪ੍ਰ: 
ਉ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨ 
ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕੇਗਾ ? ਨ 

(੦੬੯੦੬੦੦੦੨੦੯੬੯੬੪੬੯ਟ੯੦ਣ੦੦੦੬੦੨੦ਟ੦੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੦੦੨੦੬੦੨੦੬੧ਟ੦੬੧੦ਣ0=੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦ਟ੦੦੬੦੨੦੪੨੬ ਕਦ ਪਖ ਆ == 1 == ਮਾ ਕਿ ੧੨੦੬੯੬੯੨੩ ਅਲਕਾ ਅਖਾਂ 



ਨਿ` 5੬੬ -ਪੰਨਾ ੨ 
ਨ ੨੬੧੨੦੨੦੨੫੬੧੮੧ 

ਮੀ੬ਓਖ6 ਉਰ ਹੈ। ॥ 

੯੯) ੨੪੨੦੧੨੨੬੪੨੨੧ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਪੂ 

੪ #੨0੬੧੬੧੨੨੯੨੬ ਹ੨ਸ (ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿ ਹਰਿ 
੍ 

ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ 
ਦਾ ਰਵੇ। ਸੋਭਾ 8 

ਉ (60 40 0 ਰਿ 
ਤੇ ਕਿ 

ਸੀ ਵਿਚ ਸੋਭਾ । 

ਲੋ ਣਣ=ਰ=ਣਲ=== ਰੀ ਰਤ 

ਰਿ 
ਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ 

ਇਕ 
ਉਨ੍ਹਾਂ 

੨੨੨੩੬ ੧੨੦੦੧੦੧੬੦੨ 
ਸਰ . ਸਾਰੇ 

ਤਾ 

ਜੀ! 

ਹਨ, ੨ 

01 

(ਆ ਨਾਲ ਸਥਲ ਲੀ 
ਸੇ ਲਈ ਇਸ ਜੀਵ : ਰ

ਿ
 

ਸੋਭਾ ਕਰਵਾਉਣੀ $ 

ਹਰ 
ਆ 

ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ -ਸੁਭਾਵ _ਪ੍ਰ੍ ਕਰਾਉਣ ਹੈ? 
ਸੋਭਾ ਕੇ ਇਸ 6 

( ਹਨ। 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਸਹਿਜ-ਸੁ 
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰ 

੍ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

1 ਆ. ਵਲ 

' ਜੋ 
ਸੰਗ ਵਿਚ 

0 

ਗੁਰੂ 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿ 

-੬. ਐ ਭਾਈਓ | ਉਹ ਸਤਿ 
ਦੇ ਗੇੜ 0 

0੧੦ ਰਿ -ਸਹਿਤ ਉ 
ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉ:੫-੬. 

ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਦੇਵੇ। 
ਨ ਜੀ 

10 
($ਦਾਟ ਨ 

ਟੇ ਦਰਬਾਰ 

੨ 
ਦੁ 

| ਜੇ 
“੩ 

ਲੂ 

ਦਰ 

0 

> 
- ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਰਿ ਤਕਾਰ ਆ

 ਉਹ 

ਆ
ਉ
 ਜੀਉ! ਦੁਜਣ” ਚਾਹ, ਉਸ 

ਨ 

ਜੰ 

ਮੈ 
ਲਈ 

ਉਤਨਾ ਇੱ 
ਦੋ ਐ 

ਇਸ =. 
ਜੈ ? 

ਐਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ( 

ਨ 
ਵ
ਾ
ਣ
 

ਕਰਦਾ ਹੈ, 
" ਹੈ ਅਤੇਂ ਪ੍: 

ਤੋਂ ਡਰਦਾ, 

ਹੁੰ! 
ਟੇ ਗੇੜ ਤੋਂ 

॥ 

ਇ

ਸ

 

ਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 1
 

ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਜਾ ਕਾ ਉਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 1 

00 

੨ 

ਪੁਰਸ਼ 

ਹਂ 
ਬਚਣਾ 

| 

0 

ਰੰ ਰ
ਿ
 

ਹ ਜਾਵ ਮੰਦ-ਕਰਮੀਂ ਪੁ ਆਦਿ ਉ:੭੮੮. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਜਾ ਪਵੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਹ 

ਇ- ਸਿ ਣਾ ਨ ਉਵ ਲਹ ਪੜ ਦੇ ਲਨ 

0 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 1 

ਪਾਠ ਪੂ ੩ ਝੇ 
ਦਾ 

ਰੀ. 

2 4 ਉੱਸ (ਪੁਰਸ਼ 

(ਰੰ 

ਉਡ ਪਿ ਜਦ ਕਜਜ ਜ ਹੀਆ 45 ਪਿ 
ਦੇ ਦੀਦਾਰ । 

0 ਕੁਕਰਮਾ ਕੱ 

ਕਰਦੇ 

9 
ਦੀ 

ਨ 
ਲਾ 

ਪ੍ਰਭੂ 

0 

ਰਿ 
ਦ
ਲ
 

ਆਵ 

ਜੀ ਦਾ ਕੀ 
ਹੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 

੍ ਗੇ 

1 ਜਦਰਤਾਹ 
ਸੋ. ਅੰਤ ਵਿਚ `ਕੋਵਲ ਇਕੋ 

ੱਜਣੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
! ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂ 

68 ਰੱਬੀ- ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 

ਉ: ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! 'ਘ ਲੱਗੀ 
ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! 

॥ 

1 
ਹੁ 

ਨੰ ਪਸੰ ਡੇ 

2 ੯. 
ਨਮ, 

ਰ੍ 
੍ 

ਿ ਉਸ ਨਰ ਨੂੰ ਨ ਰਨ 
ਭੂ ਇਵ ਜਾ ਕਦੇ ਨ 840 

0 ਦੁ 

ਦਾ 

ਗੁਭੂ ਸਾਮ 
ਸਦਕੇ 

ਜਣਾ 
ਹੱ 

ਊਨਾ ਵਲ ਲਾਏ 
ਰਾ ਤੋਂ ਦਾ ਸੇ ਜਾਹ ਪਦਾਰਥ, 

[ਦਾਦ ਕਮ 
ਵਿ ਰਤ 

ਿ ੧. 
' ਜਨਾ ਕੀ 8 ਮਿਟਾਵੈ ॥ 

ਗਾਲਾਕਰਲ 1 1 ਸੋਭਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਨ | 

੫੬4 ਸਦ ਗਾਵੈ ॥ 
(ਉਤ ਦੱਸ ਦੀ ਸਚ ਗਾਲ ਹੈ, 

੍ 

੫੧ 

ਗਿ 

ਵੱ 

ਤੂ 

- 

ਤ 
ਪਦ 

( &_ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਕੇ 

ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ 
ਰਵੇ । ਹਜ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

0 
ਹਰਿ 

ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ 

ਕੇ ਸਿਮਰਨ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
% 

8 ਆਉ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ 

ਉਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦ 

ਕੀ 

ਲੀ ੫. 

= 

ਜਾਂਦੇ ਨ 
ਕਿ > 

| 

% 

06 
ਧਸੈਰਿ [ ਇਹ 

ਡਰੈ ॥ 

ਲਈ 

ਹੈ 

ਨ 

ਨ ੬. ਵਾ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਰੈ॥ 

ਸ

ਿ

 

ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

1 

$ ੮. ਸਾਧ ਜਨਾ ਦਰਸ 
॥ 

. ਸਗਲ ਕਾ ਮਿਟ 

| ੮. ਆ
 

ਮੋਖ। ੧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ 5 ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ 
ਮੰ 

0 ਕਮ ਜਿਸੁ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ 
ਅਰਥ, ਤੀ 

ਤੱ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਤੇ ਉਚਾ ॥ 
॥ 

ਨ 

0 ੨੦. ਨਾਨ ਜਣੇ ਵਸਾ! 5 ਸੋ) -ਗ੩ ਰਿ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਨ 

| ਦੇ 

ਆ 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ਕੰ 

( ਕੌ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ । ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ -ਪਰਗਮੇਸ਼ਰ ੬੧੫੬ ਪ. ਰਿ ਤਿਨਿ ॥ 

. ਤੀ 
ਉ
ਆ
 

੬. ਹਰਿ ਹ ਉਪ 

8 

| ਦੀ ਚਹ। ਤਾ ਕੈ-ਉ 

੮. ਪੇਥੈ ਸਗਲ ਪਰ 

0 
ਕਰ 

ਨ 

< 

ਨ 
| 

॥ 

. ਵਰ ਅਗ ੬ ਸਅਲਅ ਦਾ ਨਰਲ-ਰ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਅਉ 

ੱਖ) ਦਾ। ਸ ਨੀਚਾ- 8 

ਇਸ 
. ੨! ੧੦. ਨਾਨਕ : ਜਾ ਕਾ-ਜਿਸ ਮੇ ਇੱ ੨੩੦੨੩੬੬ 

। 
ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਪਉ 
“ਜਾ -ਆਪਣੇ 

੨6੨੨੩ 

ਨ 1 
ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ (ਧਰਮ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਖਟ ਅਰਥਾ 
ਕਉ ੨੬੬੨੨੨੨੨੦੩੪੬ 

( 
ਹੋਵੇ, ਉ ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ (ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਮਨੁੱਖ। ਆਪਸ ੨੪੨੬੪੨੬%੧੨ 

0 
ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਪ੍ਰਾਪਤ 

< 
ਪੁਰਖ--ਮਲੁ ੨੦੦੨੦੬੦੩੬੬ 

0 ਉੱ: ੧. ਹੈ 
ਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਉਹ-- 
ਵੇ ਅਤੇਂ- _ ਪੁ ੬੫੬੬੦ 

06 ਚੰ ਮੋਖ) ਚਾਰੇ 
ਹੈ ਕਿ ਉ 

ਵੱਗ ਜਾਵੇ 
੨੬੬੬੬ 

0 
ਮੱਖ ਨ ਚਾਹੀਦਾ 

ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ 
4੨੦੦੬੦੬੦ 

0 
ਉਸ ਨੂੰ 

' ਦੀ ਸੇਵਾ ੨6੨੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੬ 

ਨ 
੍ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

੧੨੧੦(੨੦੬੦ 

1 
੨. (ਸਾਧ) 

%੨੬੦੨੨੨੦੨੦੩ 

( ਰ 
੨੨੦੨੨੦੨੨੦੩੧ 

4੨੧੨੧੨੦੧੬੧੬ 



੧੨੦੨੦=੦ ਦੱਸ 
<< 
ਵਕ 

੨੨੦੨੨ 

ਦਾ 

ਟ% 
ਲੋ 

੨੨੦੦੬ 

੪੩% 
ਗਾ 

ਪਾ 

5 
2 

੧੨੦੦੦ 
ਰਾ 
੩੦ ਰੇ 

੨੦੦੦੬੦੬੬ 

ਵਾ 

੨੪੨੦੨੨ ੍ ਖਾ ਲੀ ਕਲਾ ਅਲ 

ਦਾ << 2੯7੯7੯੭੨੮ 

੨੦੨੦੨੦ 

ਰਾ 2੪੨੦੦੦੨੦੨੨੬੦੩ 

(੦੨੦੨੭ 
੧ 

੧੨੦੦ 
(੬ 

ਹਨ 

(੬0046-44465 ਅਤ (8੦੦) ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨੰ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
੧੨੯੦੯੨੨੧੦੦੨੬੦੦੨੦੦੦੦੧੦੦੨੦੬੨੦੦੦੨੦੯੨੨੦੬੬੦੦੨੨੬੬੦੬੫੬੬੯੬੦੦੬੦੬੬੦੧੬੯੨੦੦੦੨੬੦੦੬੦੬੦੨੦੦੨੨੦੩੯ 

. 

ਨਗ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਸੈਰ ਮਨੋ ਨ ਲਨ ਜੋ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ 
ਸਮਝੀਏ। _ਰੀਨਾ-ਧੂੜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। _ਨਾਮੁ-ਸਰਬ 

ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ । ਤਿਨਿ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ 

($ ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਚੀਨਾ-ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਰਾ-ਬੁਰਾਈ। ਪੇਥੈ-- 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮ--ਬਰਾਬਰ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ। ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ-ਵੇਖਣ 
ਵਾਲਾ। ਲੇਪਾ-ਅਸਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਨ--ਉਹ ਮਨੁੱਖ । 

4#ਰਲੇ 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ 

ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 
- ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਹੀ ਸਮਝੋ । 

੨. ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਮੰਦ-ਕਰਮੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ? 
ਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

੬. ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ-ਇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ 
ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਸਾਈਂ ਆਪ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾਮ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪ ਹੈ। 
ਉਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਬੱਸ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾ 
ਭਾਵ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ- 

੯. ਮਨੁੱਖ ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸੇ ਲਈ 
ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ 

ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦ-ਕਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ 
ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਨੋਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੬ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸਾਰ ਲਿਖਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੈਕਾਰ 

ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ 

੮੨ 

& ਹੈ ਹਉਮੈ ਹੀ ਦੀਰਘ ਹੋ ਹਉਮੈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਂ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਉਮੈ ਹੈ, 
ਕਰਨ. “ਕਲ 4 “ਲਾ ਲਾ ਕਲ. “ਕਲ 4 “ਕਲ ਲਨ... ੩ ੧੬੦੬੬੦੬੬੦੯੨੬੧੦੬੦੬੦੦੯੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੯੬੦੬6੦੦੦੯੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦ ੫੦੨੯੧੦੨੦੧੭੨੯੦੨੦੨੧੭੨ ੨੨੨੬  ੨=- ੧੫੦੧੨ ੮੮੨< ੨੨੦੦੧ ੧੧ 

੨੧੨੨੩ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, 

ਸਮਝੋ, ਉਹ ਿਲਕਲਾ ਹੀ ਨਰਿਗਾ ਹੈ। ਰਿਹ" ਪਲਫ ਫਿਲਦਧਿਤੀ। ਮੰ 

ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਪਾਪ &੍ 
ਪੁੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । ॥ 

੧. ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ । 
੨. ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥ ਹੀ 
੩. ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ ਮੂ 
੪. ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ 0 
੫. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
੬. ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
੭. ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥ ਮੱ 
੮. ਆਪਨ ਸੈਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ॥ । 
੯. ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥ 0 

੧੦. ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥੭॥ ਨ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਰਧਨ--ਧਨ-ਹੀਣ, ਕੌਗਾਲ। ਕਉ-ੂੰ। ਨੂੰ 

ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ--ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ । ਥਾਉ-ਆਸਰਾ। ਨਿਮਾਨੇ-ਜਿਸ | 
ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੀਨ। ਘਟਾ--ਸਰੀਰ, ਨ 

ਪ੍ਰਾਣੀ । ਦੇਵਹੁ-ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ--ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਨ 
ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ। ਗਤਿ--ਹਾਲਤ, ਅਵਸਥਾ। ਨ; 

ਰਾਤੇ-ਮਗਨ, ਮਸਤ । ਉਸਤਤਿ-ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ । ਤੁਮ ਤੇ- ਨ 
ਤੈਥੋਂ। ਕੋਇ-ਕੋਈ ਹੋਰ। 

9 

ਅਰਥਾ : ਰਹ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਮਹ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਰ 
ਉ: _ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 

ਰਹੋ ਕਿ- ਉਸ 
੧. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਧਨ ਤੋਂ' ਹੀਣੇ ਕੈਗਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ੍ 
ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ- 

੨. ਨਿਆਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨ 
੩. ਨਿਮਾਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੇਰਾ (ਨਾਮ) ਹੀ ਨ 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਹੈ। ਜੰ 

੪. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ 
੫. ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਨੂ 

ਐ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਹੋ। 

੬. ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ-- ਨ 
੭.ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ 
ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। _ ਨੂੰ 

੮. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਨ 
ਮਟਰ % 

੨੦੦੦੨੬੦੩੨%੧ ੨੨" ੨੦੨੬੦੨੨੬੦੦ 



#ਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਲ ਜੀ (੪੦੧) ਗਾਓਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨਨੰ # ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
(ਰ੩੬੩੨੨੧੨੧੨੦੨੫੦੫੦੧੨੦੦੦੨੦੨੫੬੧੨੦੨੫੬੩੦੨੫੨੫੨੧੦੦੨੦੬੧੨੦੨੧੬੦੦੨੫੨੦੨੨੨੧੨੦੨੧੨੦੨੫੨੧੨੦੨੦੨੫੨੦੦੦੨੦੨੨੦੦੦੦<੧੨੦੦੦੦੫੨੦੨੦੦੧੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੧ 

1 ੯.ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਹਾਥੋ' ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਭੀ ਉਹ 
0 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਲੀ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।੮੩। 

ਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।੭ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਸਾਰੌਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ 
4 ੧. ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 

੨. ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 
0 _੩. ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥ ਉਇ ਰੀ 
0 ਵੇ ੨. ੩ = < 7 ਰੰ ੪. ਸਿ ਉੱਦਮਾਂ ਆ ਸਦ ਿ ਰਾ ਵਾ 

6 ੫. ਸਗਲ ਉਦਮ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 
( _੬. ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਆ [ਘ/ 

$ _੭. ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥ ੨ 
੮. ਹਰਿ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੌਥੀ 

ਹ[ ੯. ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਊਤਮ ਥਾਨੁ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥ ੧. ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ 
& ਉ 

(ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸ੍ਰਸਟ-ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਨਿਰਮਲ--ਪਵਿੱਤਰ। ਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ੫ 
0 ਕਰਮੁ-ਕੰਮ, ਆਚਰਨ। ਕ੍ਰਿਆ-ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ। ਦੁਰਮਤਿ- __ ੨. ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ੨੧ ਨ ਰੋ! ਦੱ 

(ਭੈੜੀ ਮਤਿ। ਹਿਰਿਆ-ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਜੀਅ-ਹੇ ਜੀਵ, ਹੇ ਮਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ 
0 ਰਸਨ--ਜੀਭ। ਬਖਾਨੀ--ਉਚਾਰ, ਬੋਲ । ਜਿਹ ਘਟਿ-ਜਿਸ ਘਟ ਪਦ ਅਰਲ - ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ--ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ, ਹੇ ਗੁਣ- 
& ਵਿਚ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਹੀਣ ਜੀਵ। ਇਆਨਿਆ-ਹੇ ਅਨਜਾਣ । ਸਮਾਲਿ-ਚੇਤੇ ਰੱਖ ( ਬੰ 

੍ ਅਰਥ : ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕੀਆ-ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ 

ਪ੍ਰ: ਐ ਦਿਆਲੂ ਜੀਉ! ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ _ਕੀਤਾ। ਤਿਸੁ-ਉਸ ਨੂੰ। ਚਿਤਿ-ਚਿੱਤ ਵਿਚ। ਨਿਬਹੀ-- 
ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਇ ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਇਹੋ ਅਰਥ : 
੫. 

0 ਹੀ ਹੈ ਕਿ- ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਦਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
( ਮੇ ਤੇ ਆ ਚਰਣ ਨੈ ਉ << ੪ ੫ _ਤ੫ ੫ ਆ ਘ & ਇਆ 

ਨ ਨ ਕੰ ੧. ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇ-ਸਮਝ 

ਨ ਰਸ ਰਾ ੨. ਜਿਸ ਨੇ (ਤੈਨੂੰ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
| %ਸੂਆਂ ਦੇ ਸਗ ਵਿਦ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਭੂਪ ਸੈਲ ਰੱਖ। ਕੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿ ਉਹ ਲੋਕ 
16 ੬ ਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਭਾਵ 
| ੫.ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਆ 
ਮਰ ਉੱਦਮ ਭਲਾ ਹੈ। 
| ੬.ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਨ ਰਵੇਂ। ੧. ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥ 
ਨੂੰ _2-ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ __ ੨. ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਿ੍ਸਟਾਨੀ ॥ 
॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ॥ % ਘਰ <> ਹੈ। ਨ ਦਾ” 

ਨ ਬਾਣੀਆ ਲਾਇ ਉਨ ੪. ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥ 
੮. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿ ਦਸ 
ਲੀ ਭੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੁ । , ਕਰਿ 8 ਕੀ ਨ 
(0 ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥ- ੬. ਜਬਨ ਭਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 
ਮਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ੭. ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਉਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥ 
੧੩੦੦੬੦੬੦੬੬੪੦੨੪੨੪੨੦੬੦੬੬੦੬੦੬੬੯੦੨੦੦੬੦੬੨੦੬੦੨੦੦੦੬੬੬੦੨੦੬੦੯੬੦੨੦੦੨੦੨੬੦੨੬੨੦੦੦੨੬੦੨੦੨੬੦੦ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੪੦੨) ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਖਮਨਾਂ “: ੫-ਪੱਨਾ ੨੬੭ 

ਹੈਂ। ਸੀਤਲ-ਠੰਡਾ। ਪਵਨੁ-ਹਵਾ। ਪਾਵਕੁ-ਅੱਗ। ਸਗਲ- 0 

6੨੧੬੯੬੧ਣ੧੬੦੦੯੨੯੬੯੬੯੦੦੨੬੯੦੦੬੯੦੦੨(੨੯੦੯੬੯੨੫੦੦੨੯੨੨੯੬੨(੦੦੯੨੦੦6੨0੦੯੬੦੨੦੬੦੦੬੯੦੧੨੦੨੦੬੯=(੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੧੨ ਮ੨੧੨੧੨੫੨੫੨੦੩੧੮) 
00 

ਉ ੮. ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥ ੯.ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ! ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨ 
($ _ ੯. ਇਹੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੂ 
(| ੧੦. ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥ ਵਾ ਰਾ ਨ ਹੀ 
( ਨ - ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ । ਜੋ & 

ਪਟ ਅਰਥ “ ਰਮਈਆ--ਰਾਮ -ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱ 

0 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਚੇਤਿ-ਚੇਤੇ ਕਰ; ਯਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰ 
੧ ਕਰ। ਪਰਾਨੀ-ਹੇ ਜੀਵ ! ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ-ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨਿ- $।੧। 0 
੧ ਜਿਸ ਨੇ। ਤੂੰ-ਤੈਨੂੰ। ਸਾਜਿ-ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਸਵਾਰਿ-ਸਜਾ ਮਹ 
੧ < ੨%। ਦੇ | () 0) ਕੇ। ਗਰਭ ਅਗਨਿ-ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ । ਉਬਾਰਿਆ-ਬਚਾਇਆ। __- ਜਿੱਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪਰਿ ਸੁਖਿ ਬਸਹਿ ॥ ਮੂ 
(6 ਬਾਰ-ਬਾਲਕ। ਬਿਵਸਥਾ--ਉਮਰ। ਪਿਆਰੈ-ਪਿਆਲਦਾ ਹੈ। __ ੨. ਸੁੱਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੈਗਿ ਹਸਹਿ ॥ ਕਿ 
06 ਭਰਿ ਜੋਬਨ-ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਭਰ ਵਿਚ, ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ। ਸੂਧ-- __ ੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ 00 
( ਸੂਝ। ਬਿਰਧਿ-ਬੁੱਢਾ। ਸੈਨ-ਸੰਬੰਧੀ। ਊਪਰਿ-ਉੱਤੇ, ਸੇਵਾ __ ੪. ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ ੍ 
0 ਕਰਨ ਨੂੰ । ਸੈਨ-ਸੱਜਣ , ਮਿੱਤਰ । ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ। ਅਪਿਆਉ- ੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥ ਨ 

| ਚੰਗੇ ਭੌਜਨ। ਬੈਠ ਕਉ--ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਦੈਨ-ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਝੈ--___ ੬ ਸਗਲ ਸਮਗੀ ਸੈਗਿ ਸਾਥਿ ਬਸਾ ॥ ਨ 
ਸੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ੨. ਮੰ 8 8 ਨ ੭. ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ ਰਸਨਾ ॥ । 
ਨ ਅਰਥ ਦੀ 0) 

ਮੰ ੮. ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੈਗਿ ਰਚਨਾ ॥ ਰੰ 
ਰੱ ੮੨੪ << ੫ ਜੰ ਨੂ ੫੧ ੪ ੫ ੧ 

[ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ੬. ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ॥ 8 
ਰੰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰ੍ਰਦੇ ਹਨ-- ੧੦. ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥ । 
0 ੨ ਵਿ ਚ ੨ ੧ -£ & 
. ਉਆ ਪਦ ਅਰਥਾਂ “ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੂ 

ਪੁ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ! ਨ _ ਧਰ--ਧਰਤੀ । ਸੁਖਿ-ਸੁਖ ਨਾਲ। ਬਸਹਿ-ਤੁੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ। ਸੁਤ- ਨੰ 
| ਉੰ: ੨. ਇਉਂ ਸੋਚ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪੱਤਰ । ਭਾਤ--ਭਰਾ। ਬਨਿਤਾ-ਇਸਤੀ। ਹਸਹਿ-ਤੂੰ_ਹੱਸਦਾ ਨੂ 
ਲੀ ਦੇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਕੈ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ _= ਣ ਦ " 
&% 

ਹੋ 
੧੨੧੦੦ 

ਦਿ 
੨ [ਜੀ] ਹੋ 

ਮਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੇ। ਸਮਗ੍ਰੀ-ਪਦਾਰਥ। ਹਸਤ-ਹੱਥ। ਪਾਵ-ਪੈਰ। ਕਰਨ-- (0 
੍ ਹੈਦਰ ਦਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ੩ ਕੰਨ। _ਨੇੜ੍--ਅੱਖਾਂ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ। _ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ। ਮੂ 
0! ਤੇ. ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਗਿ-ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਰਚਨਾ-ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ', ਨੂੰ 
ਨ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਮਗਨ ਹੈਂ, ਦੋਖ-ਮੰਦੇ ਕੰਮ। ਮੂੜ-ਮੂਰਖ ਜੀਵ। ਬਿਆਪੇ-ਫਸੇ ਨੰ 
। ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਏ ਹਨ। ਮਰ 

ਮਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ- ਰ੍ 
6 ੪. ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ! ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਹਦ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਨ ਦੀ ਦਰਦ ਲੀ ਰਿ ਨ 
ਨ ੨. %੨ ਤ ੦ | (1 ਨ ੫. ਵੇਖ ! ਜੋ (ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ) ਬਚਪਨ ਵਿਚ (ਜਦੋਂ' ਤੂੰ ੧.ਐ ਜੀਵ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉ ਹੀ 

੮. ਦਿ ਪੂ ੨੩_ਨ ਉਰ ੧0 0 ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਹ) ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਿਮ ਮੂਹਰੇ ਲਸਦਾ 1. .. ਨੂ 
ਪਿਆਲਦਾ ਸੀ ੨. ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਨ 

( ਪਿ ਨ ਹੈਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੂ 0 ੬. ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿ ( 

॥ ਵਿ ਰਿ ਜੀ ਕੀ 0 ੭. ਹੈ ਸੱਜਣਾ !. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਰ ਆ ਰੈ। ੍  
ਮਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੈਬੈਧੀ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਨਉ ਦੇ ਇ ਰਾ ਕੋ ਨ ਰੀ ਸਰ (0 
।੍ ੮. ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਰੂ, ਛ ਵਰ ਨ 
ਪਰ - 1 ੯ ਪਰ ਹਾ << ੧ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੂੰ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਰਲ ਗੀ ੍ 
& ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਗੰ ਇੱ ਲਾ ਪਰ ਤੇ ਲੀਲਾ ਨ 0 ਰਿ ਰੀ ਪੋਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। _ ਨ 
 ___ਅੰਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ੭, ਰੇ ਸੱਜਣਾ! ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ-ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੌਨ, ਕੂ 
ਮਹ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀਭ 

ਿੰ। 8 
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ਆ ਲੀ ਸੱ ੧੨੯੬੦੬੯੦੬੦੯੨੬੬੬੬੪੨੦੦੬੦੨੨੬੦੦੦੨੬੧ 

ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ 

੮.ਐ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਚ 
ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ 

ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ । 

੯.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ 
ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ । 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ 
ਨੂੰ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ 
ਲਵੋ ।੨। 

੧. ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
੨. ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥ 
੩. ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ 
੪. ਤਾ ਸਿਉ ਮੁੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥ 
੫. ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 
੬. ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥ 
੭. ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 
੮. ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 
੯. ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਆਦਿ-ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ । ਅੰਤਿ- 

ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ, ਭਾਵ ਮਰਨ ਤਕ । ਗਵਾਰੁ-ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ । ਜਾ ਕੀ- 

ਜਿਸ ਦੀ। ਨਵ ਨਿਧਿ-ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਤਾ ਸਿਉ--ਉਸ ਨਾਲ । 

ਮੂੜਾ-ਮੂਰਖ। ਹਜ਼ੂਰੇ-ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਅੰਗ-ਸੈਗ। ਤਾ ਕਉ-- 
ਉਸ ਨੂੰ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ । ਮੁਗਧੁ-ਮੁਰਖ। ਇਹੁ-ਇਹ ਜੀਵ । 
ਅਪਾਰ-ਬੇਅੰਤ। 

ਅਰਥ - 

੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ 

ਤਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 
੩. ਦੇਖੋ ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ 

ਨੌਂ ਹੀ ਨਿਧਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
੪. ਇਹ ਮੂਰਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ 

ਨਹੀਂ। 

ਪ.ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰਾ-ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। 
੬. ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ। 
੭. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 

ਵਿਚ ਮਾਣ-ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 
੮. ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਬੇ-ਸਮਝ ਮੂਰਖ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
੯. (ਪਰ ਦੱਸੋ! ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੁਣ 

(੪੦੩) 
ਨ ਤ ੨ ੨੫੦੦੩ ੫੨ 4੫੨੫੦ 

੧ ਣਣਣਣਵ/ਣ/ਣ/ਵ/ਣਣਣ/ਣ6ਣਣਣ(ਣ6ਣ//ਣ6ਣਨਣ6ਣ6ਣਣ(ਣਨਣ੦ਣਣ& 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ੁਖਮਨਾਂ % ੫-੫ਨਾ ੨੬੭ 
ਆ, 

ਚਿਤਾਰੀਏ ?) ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ! 

ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ 
ਵਲ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ।੩। 

੧. ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੈਗਿ ਰਚੈ ॥ 
੨. ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੈਗਿ ਮਚੈ ॥ 
੩. ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥ 
੪. ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥ 
੫. ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ੍ਮੁ ਕਰੈ ॥ 
੬. ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥ 
੭. ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ 
੮. ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ ॥ 
੯. ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਰਤਨ-ਨਾਮ। ਕਉਡੀ-ਮਾਇਆ। ਰਚੈ-- 

ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਡਿ-ਛੱਡ ਕੇ । ਮਚੈ-ਮਚਦਾ 
ਹੈ, ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਫਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ-ਜੋ ਧਨ 
ਪਦਾਰਥ । ਸੁ-ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸਥਿਰੁ-ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲਾ। ਹੋਵਨੁ-ਹੋਵਨਹਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ । 
ਪਰਾਨੈ--ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ-ਉਸ ਦਾ, ਉਸ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ । ਸ੍ਮੁ-ਮਿਹਨਤ, ਖੇਚਲ । ਸਹਾਈ--ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਪਰਹਰੈ-ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਾਰੈ--ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ-ਖੋਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ । ਭਸਮ--ਸੁਆਹ । ਕੂਪ-ਖੂਹ। 
ਪਤਿਤ-ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਾਲ--ਡਰਾਉਣਾ। ਬਿਕਰਾਲ 
ਕੂਪ ਮਹਿ-ਭਿਆਨਕ ਖੂਹ ਵਿਚ । ਪ੍ਰਭ-ਹੇ ਪ੍ਭੂ। 

ਅਰਥ - 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋਏ ਦੀ ਇਹ ; 

ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇਂ, 
ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. ਜੋ ਮਾਇਕੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

੪. ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੀ, 
ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੫.ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਦਾਰਥ, ਮਿੱਤਰ, ਸੈਬੈਧੀ 

ਅਤੇ ਜਗਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਚਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਿਝ ਜਾ 
1, 

੧੭੬੧ਇਟ੧ਇਦ੧ਣ 

੬. ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ 
ਹੈ। 

੭-੮. ਤੱਕੋਂ ! ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਜੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਦੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਲੋਟ ਕੇ ਇਉਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਿਫ਼ਤ 

ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
੯. ਇਹ ਜੀਵ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਨ੍ਹੋ ਖੂਹ 
(ਅਗਿਆਨ) ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਹਿਮਤਾਂ 
ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ 
ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ।੪। 

੧. ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥ 
੨. ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 
੩. ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੂ ਮਾਇਆ ॥ 
੪. ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥ 
੫. ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 

੬. ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 
2. ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 

੮. ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥ 
੯. ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਰਤੂਤਿ-ਕਰਣੀ, ਕੰਮ। ਮਾਨਸ-ਮਨੁੱਖ । 
ਪਚਾਰਾ--ਵਿਖਾਵਾ। ਅੰਤਰਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਕਛੁ _ਕਰੈ-ਭਾਵੇਂ 

ਕੋਈ ਜਤਨ ਕਰੇ । ਬਿਆਪੈ-ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਆਨ-ਕੁੱਤਾ। 
ਅਗਨਿ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ । ਗਲਿ--ਗਲ ਵਿਚ । ਅਥਾਹ-ਜਿਸ 
ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ-ਜਿਸ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਸਹਿਜਿ-ਸਹਿਜ ਵਿਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਤਿ-ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਐਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਜਦ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਮ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਭਾਵ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੌਮ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 

॥2੧੨॥ 
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ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਖਮਨ %: ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੭ 
ਵਿ ਲੀ ਲੀ <<, 

ਹੈ। ਨ 

੩. ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ (ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕ) ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 
ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਮ੍ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। 

੪. ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 
ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। । 

੫. ਬਾਹਰ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੀ 

ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਭੀ 
੨੩੩. ਨ 

ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਲੂ ੮ < ੨ ੩੩ [ਮਿ ੬. ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। _ ਨਰ 

੭. ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ 
__ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
੮. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ! ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨ 
ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਲ ਵਿਚ ਦਿਖਲਾਵਾ, ਮਾਇਆ, ਹੈ 
ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਨ 
ਰੂਪੀ ਅਥਾਹ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? _ ਨੰ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨ 

੫ 
ਕਲਾ 

$ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? & 
੫ << ੩ ੨ ੬ ਹੈ 

ਉ: ੯.ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਤਰ ਓਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂ 
ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਓਹੀ ਨ 
ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।੫ ਨ; 
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੧. ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ । 
੨. ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥ 0 
੩. ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥ ਰੀ 
੪. ਨਿਸਿ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ` ਭੋਰਾ ॥ । 
੫. ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥ (4 
੬. ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥ 
੭. ਕਹ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥ (1 
੮. ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ ਨ 
੯. ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥ ਹਉ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥ ਮੀ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸੁਨਿ-ਸੁਣ ਕੇ। ਮਾਰਗੁ-ਰਸਤਾ। ਪਾਵੈ- ਹੀ 

ਲੱਭ ਲਏ। ਕਰੁ-ਹੱਥ। ਗਹਿ ਲੇਹੁ-ਫੜ ਲਵੋ। ਓੜਿ-ਅਖ਼ੀਰ ਨੰ 
ਤਕ। ਬੁਝਾਰਤਿ-ਬੁਝਾਰਤਾਂ। ਡੋਰਾ--ਬੋਲਾ। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ। ਨੂੰ 
ਭੋਰਾ-ਦਿਨ। ਭੰਗ-ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ । ਪਿੰਗੁਲ-ਲੂਲ੍ਹਾ। ਪਰ ਭਵਨ-- ਹੈ 
ਭੌਣਾ, ਫਿਰਨਾ, ਲੂਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸੁ- ਨ 
ਉਸ ਦੀ। ਗਵਨ-ਪਹੁੰਚ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੁਣਾ--ਤਰਸ। ਕਰੁਣਾ ਮੈ--ਤਰਸਵਾਨ, ਦਇਆ 8 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੀਨੁ-ਨਿਮਾਣਾ ਜੀਵ। ਮਹ 
ਟ ਣ ੨੬੧੨੧ ੨੬੧੦੦੨੦੨੦੨੦੨੧੦੪੨੪੨੯੨੯੦% 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਲ ਜਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ-- 

ਦਾ ਲਾ ਅਲ ਆਲਾ 

“#ਰਥ : 

੧.ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜਿਵੇ' ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ' ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

.ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤ 
ਤਕ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 

ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਅੰਨ੍ਹਾ) 
ਅਗਿਆਨੀ-ਜੀਵ ਨਿਰੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਾਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇਗਾ । 

. ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ !। ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 
ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। 

. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ 
ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਇਹ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ 
ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੋਰਾ ਹੈ, 
ਸਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ _ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਸਮਝ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

. ਗੁੰਗਾ ਕਿਵੇਂ (ਬਿਸਨਪਦ) ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
- ਜੈ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸੁਰ ਭੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਸੁਰ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹੈ ਕਰਤਾਰ! ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੁਰ 
ਭੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਂ ਕਰਤਾਰ ! ਲੂਲ੍ਹਾ (ਪਿੰਗਲਾ) ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੌ' 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਇਹ ਜੀਵ ਭੀ ਭੈ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ 
ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਗਲਾਪਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰੁ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ- 
.ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਕਰਤਾਰ ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਜੀਵ 
ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।੬ 

੧. ਸੈਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥ 

(੭ % 

੧੦. 

_ ੨. ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ । 
ਲੱ ਇਤ 2੫੪੩ 
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(੪੦੫) 

੪. ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੈਗਿ ਰਸੈ ॥ 
੫. ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥ 
੬. ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੁੜੇ ਚੀਤਿ ॥ 
੭. ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ॥ 
੮. ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੍ਰੋਹ ॥ 
੯. ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥ 

ਵਲੀ ਕਲ ਲੀ ਲੀ ਲੀ 
0੨੧੨੦ ੧੦੨੧੦ ੧੨੬੧੨੦੧<੭੧੨੧੧੦੧੨੧੦੦੧੦੧੦੧੨੧੨੨੨੦੦੨੦੨੦੧੨੦੧੨੦੧੨੨੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੭੧੨੦੭੦੨੦੨੧੨੭੦੨੧੨੦੨੦੨੧੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੦੫੨੨੦ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਚੀਤਿ-ਚਿੱਤ ਵਿਚ । ਬੈਰਾਈ--ਵੈਰੀ । ਬਲੂਆ-- 
ਰੇਤ । ਗਿ੍ਹ--ਘਰ। ਭੀਤਰਿ-ਵਿਚ । ਰੈਗਿ-ਰੈਗ ਵਿਚ, ਮਸਤੀ 
ਵਿਚ। ਕੇਲ-ਚੋਜ, ਖੇਡਾਂ । ਦ੍ਰਿੜਿ-ਪੱਕਾ। ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ | 

ਪ੍ਤੀਤਿ--ਯਕੀਨ । ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ-ਮੂਰਖ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ । ਕਾਲੂ- 
ਮੌਤ। ਬਿਰੋਧ-ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ। ਧ੍ਰੋਹ-ਠੱਗੀ, ਦਗ਼ਾ। ਇਆਹੂ 
ਜੁਗਤਿ--ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ । ਬਿਹਾਨੇ--ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਰਿ-ਕਰ 
ਕੋ। ਆਪਨ--ਆਪਣੀ। ਕਰਮ--ਮਿਹਰ। 

ਅਰਥ “ 

ਜੀਵ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ- 

੧.ਐ ਭਾਈ ! ਵੇਖੋ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਨਿਤ 
ਹੀ ਸੈਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 

੨. ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ-ਬ੍੍ਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ .ਜੈ। 

੩. ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਸਵੈਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
_ਮਾਨੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ 

ਉਮਰ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛਿਨ-ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰ 
ਰਹੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਦਾ, 
ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। 

੪. ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ 

ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੫. ਤੱਕੋਂ ! ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਯਕੀਨ 

ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਆਦਿ 
&, 1 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਘਖ 

੬. ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਲ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। 

੭-੮-੯. ਹੋਰ ਵੇਖੋ ! ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਝੂਠ, 
ਵਿਕਾਰ, ਅਤਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆਂ; ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ-ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ 
ਕਈ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ । 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ ।% 

ਦਿਲੀ ਲੀ ੨”, -- ਇਕ ਇਕ << ੨੦੨੧੫ ੫੬੨ 
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ਨਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ 
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ਰਲ ਕਾ ਅਲ ਗਲਾ ਅਪਨਾ ਰਾਤਾ ਅਲ 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ 
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥ 
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥ 
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥ 
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੁਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥ 
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥ 
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਤੁਮ ਪਹਿ-ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਪਿੰਡੁ-ਸਰੀਰ। 

ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, ਦੌਲਤ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਘਨੇਰੇ--ਬਹੁਤ । ਸਮਗ੍ਰੀ- 

ਪਦਾਰਥ। ਸੂਤ੍ਰਿ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ, ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ । 
ਧਾਰੀ-ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੁਮ ਤੇ-ਤੈਥੋਂ। ਹੋਇ-ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਸਤੀ 
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ-ਤੇਰੇ 
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ--ਸਦਕੇ । ਮਿਤਿ-ਮਰਯਾਦਾ, 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਗਤਿ--ਹਾਲਤ । 

%ਆਰਥੇ : 

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ। 

ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਦਾ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ- 
੧. ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 

ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ (ਅਰਜੋਈ) ਹੈ। 
੨. ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸਭ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ। 

੩. ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। 

੪. ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
੫.ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀਉ ! ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਦਾ । 

੬. ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ । 
੭. ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਸੂਤਰ ਵਿਚ 

ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। 

੮. ਹੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

੯. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਵੱਡਾ 

ਹੈਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ'। 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਦਾਸ 
ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੮੪॥ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਚੌਥੀ 
ਵਾ, ਕਦ, ੨ ੫੦੨੫੦੩੪੫੨੨੭੨੭ 

(ਨ ੧੯ ਨ && ਤਤ ਟੀ 

ਲੀ (ਅਖ 

(੪੦੬) 
(9੨੦੨੦੨੬੦੨੨੦੨੦੦੬੧੨੦੨੨੦੨੬੦੬੦੨੯੨੨੦੨੦੬੨੧੬੦੦੧੦੬੨੨੦੧੬੯੦੦੦੯੨੯੬੬੦੬੦੨੬੦੬੦੦੦੬੧੬੦੨(੨(੬(੨੨੦੨੯੨੬੬੦੬੦੬੦੦੦੨੬੫੨੧ 

ਣਾ 2 ਪਰ ਵਕ 4੨੦੦੦੨੦੦੬੯੨੬੯੬੦੨੦੨੦੨੨੧੨੬੦੨੦੦ਟ੬੦੬੬੨੬੬੪੬੨੬੬੨੬੦੨੯੬੯੨੧੨੬੦੨੦੨੦੦੦੬੦੨੨੦੬੦੦੨੦੦੨੪੦੨੨੧੨੦੧੩% ਦਾ 

ਗਉਂੜਾਂ ਸੁਖਮਨਾ ਮ: “-੫ਨਾ 5੬£ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰੈਭਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੈ 
ਵੇਹੜਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ-ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੂ! 
ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵ ਇਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨ 

੨ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ- ਨ 
ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਆਣੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ-ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨ 
ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਾਸਮਝ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਨੂੰ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲੇ- ਨੂੰ 
ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੂ 
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ- ਨੰ 
ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ 
ਸਾਮਾਨ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ 

ਹੈ। 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਆਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ 
ਕਦੀ ਭੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ--ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ 

ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸੁਆਸ ਸਾਡੀ ਦੇਖ- 
ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ 

ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਤਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਕਾਰਨਾਮੇ 

ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ 
ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 

ਸੋਹਣਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ 
ਅਰਥਾਤ ਰੀਦ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆਂ 0 

ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂ 
ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਦੇ ਗਾਰੇ ਤੋ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੰ 

ਕਿ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ? 0 
ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਦੇ, ਛਾਣਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਨੂੰ 

ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਹੈ 

ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ_ਨੁਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈ 
ਨਿਰਜਿੰਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਾਹ ਘੁਮਿਆਰਾ ! ਵਾਹ ਨੂੰ 

੧੧੩੦੬ 
੧੬ 

੧2 

੨੧੨੦੦੨੦੦੦੦੧੦੬ 

੨੨੦੦੬੦੦੨੦੨੬੧ 
<> ਦਾ 

%੩<੩<੨੨੩<੩ 
੯ 

੨ ੨੩ 

੧੦੦੦੬੦੬ 

੬੭ 
1 

ਘੁਮਿਆਰਾ! ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ । (ਹੀ 

ਪਰ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂਂ 
ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਇਸ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਦੇ ਗਾਰੇ ਤੋਂ, ਨ 
ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ? ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ 
ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਕਿਵੇ' ॥ 
ਬਣਦੇ ਹਨ ? ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨ 
ਵੀ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧਾਰਨ ਨ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸ, ਲਹੂ, ਵਾਲ ਆਦਿ 

[11 

<< ਰਾ, ੨੨੨੦੨ 



ਸਹਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਝ ਜੀ (੪੦੭) ਗਾਉਣਾ ਸੁਖਮਨੀ “ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬£ 

੧੨੦੦੬੯੬੦੦੨੬੦੨੦੦੧੬੪੨੬੦੨੬੦੦੬੬੬੦੬੨੬੬੦੬੬੬੯੬੦੦੫੨੦੦੬੦੬੬੯੨੬੬੯੬੦੦੦੧੨੦੨੬=੦੦੨੬੦੦੨੦੨੩੦੦ 

! ।ਿਉ 
॥( ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 

ਨ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋ ਬਣਾਈਆਂ ? ਅੱਖਾਂ, ਦਿਨ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਨ 
੧ 

(0 ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਯੋਤਰ 

(0 ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ 

ਿ ਹੋਏ ਕਲਬੁਤ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 
੍ ! ਰੂਪ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ 

ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 
(6 ਹੂ ਉਫਜਾਥਾ ਚ ਦਾ ਸੰਪ ਕਕਾ ਗਿਆ ਲੀ ਪੀ ਜਲ 

(ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 

6 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਣਾ 

6 ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ 
ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ, ਲੂਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ। 

ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 

;੨੦੨੦੦੬੦੨੬੧ 

੧੨੦੬੦੦੦੨੬ ਰਾ । ਰੈ ੩ ਰੰ ! ਕਰ ਕੂ ਰੈ 
2 ਤੁ ੮ 

| ਉੱਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ 
| ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 
6; ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 

0 ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ- ਰੋ 

ਹੂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥ 
ਪਿਛੋ ਦੇ ਤੈ' ਜੈਤੁ ਉਪਾਹਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੦੭ 

ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 
6 ਦੀ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣ 

ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ 

ਕਪਾਹ, ਉਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਲਈ ਫੁੱਲ, ਕੇਸਰ, 

ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, 

ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਰੇਤ, ਲੋਹਾ, ਲੱਕੜੀ। ਇਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ, ਨੱਚਣ- 

ਟੱਪਣ ਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲਣ ਲਈ 

ਸੁਖਦਾਈ ਰਾਤ ਰੂਪ ਦਾਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨੇ ਬਖ਼ੀ ਹੈ, ਹੀ ਮਲ ਜਨ ਦਰ 
%੨੩੨੪੨੨੬੨ 

੨੦੨੧੬ 

ਵਾਂ 

੧੨੧੨੦੬੦ 

੦2੦੦੦੦੦੨੦੦੦ 
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ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹੂਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ' ਲਹੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਰੂਪੀ 
ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਅੰਗ, ਨਾੜ-ਨਾੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨੰ 

ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ' ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਂਦਾ ਮੰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਧੈਦਾ ਹੋ $ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰ 
ਅਰੋਗ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਨ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੀਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 6 

ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ 
ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨ 

ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣ, ਇਕ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਆਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨੂੰ 
ਇਸ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ॥( 

ਨ 

੪ 00 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੰਜਵੀਂ 
< 0 ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੰ 

&- ੬. ੫ 9 

੧. ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੇ 
ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 

੨. ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ । 

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਲਾਗਹਿ-ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਨ-ਹੋਰ। ਮੰ 

ਸੁਆਇ-ਸੁਆਦ ਵਿਚ, ਸੁਆਰਥ ਵਿਚ। ਕਹੂ ਨ-ਕਦੇ ਨਹੀਂ। 0 
ਸੀਝਈ-ਸਿੱਝਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਿ- ਨ੍ਰ 

ਇੱਜ਼ਤ । ਨ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ $ 
ਤੇ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਨੂੰ 
ਕੀ ਹੈ? ਸਾ 

ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮੈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂ 

ਹੋਰ-ਹੋਰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਨ 

ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰ 
ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਭੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਨ 
ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ $ 
ਦੀ ਸਨ ਦਬਾਰ ਵਿਸ ਇੱਜ਼ਕੀ ਗੁਆਬ ਜੱਦੀ ਹੈ 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ੍ 
੧. ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
੨. ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਵਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵ ॥ ਨ 

:੨੨੨੬੨੨੨੧੨੨੨੬੬੬੬੬੬੦੨੦੨੬੨੦੨੦੨੬੦੬੨੦੦੬੬੬੦੬੦ 
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6; ੩. ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥ ਪ੍ਰ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੂ 
੯1 ਇਿਘਯਘ ਸਿਘ... , 

0 ੪. ਤਉਂ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥ ਪੰਦਾਰਿਕ ਪਰ, ਸਗ ਚਲਨ ਮਹ 
'ਭ ] . (੫. ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ॥ ਉੰਟ ਹੈ ਰਿ ਸੀ ਇਟ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੋ' ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ । 6 _੬. ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ ਲ ਪਿ 6 
(੭. ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ ਰਿ ਹਰ 2 ਪ੍ਰਭ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਨੂ 
(੮. ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਰੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਏ ਹਨ।੧। 0 

. ੧. ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥ 
0 ੧੦. ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰ੍ ਤਤ 6 ਨੀ ੨. ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥ ੍ 
ਹੂ __ ਪਦ ਅਰੜ : ਬਸਤੂ--ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋ-ਲੈ ਕੇ। ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ-- ੩, ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ । 
ਮੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ੪. ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥ ਰੰ 
ਨੂ ਕਰਨਾ, ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਖੋਟਿ-ਬੇ-ਖੋਟਿ, ਭਾਵ ਖੁਟਿਆਈ ਜਿਥੇ ਰ੍ ਰੀ ਥੋਵੈ॥ ਨ 
6 ੨ ਜ਼ 3 . ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ 5 (0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ, ਇਤਬਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਵਿਸਾਹ, ਖਰਾ- __ ( 8 
0੧ ਪਨ। ਹਿਰਿ ਲੋਇ-ਖੋਹ ਲਏ। ਮੂੜਾ-ਮੂਰਖ। ਕਹਾ ਕਰੇਇ-ਕੀ __ ੬. ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਹਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥ ਿ 
(ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਚਾਰਾ-ਜ਼ੋਰ, ਪੇਸ਼। ਸਦ-ਸਦਾ। ਸਰਬ-ਸਾਰੇ। __ ੭. ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ (ਹੀ 
0! ਤਾਹੂ ਮਨ-ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਵੂਠਾ-ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸੁ __ ੮. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥ ਮਹ 
0 ਜਨ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਥੋਕ-ਪਦਾਰਥ। ਤਿਨਿ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। __ ੬. ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੂ ॥ ( 
0 ੧ ਏ ਵਰ 2 

ਅਰਥਾਂ : ੧੦. ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ ਨ 
0੮ ਜੈ ੱਬੀ-ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇ- ਰਲਾ,  ਪ: _ ਸੌ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਰੱਬੀ-ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇ ਪਦ ਅਰਥ : ਅਗਨਤ ਰਾਸਿ-ਅਨਗਿਣਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨੂੰ 
੍ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਪੂੰਜੀ। ਦੇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤ ਪੀਤ-ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਬਰਤੈ- ਨੂ 
੍ ਉ: ੧. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ-ਚਾਅ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਮਾਨ- ੍ 
ਮੀ 

ਦਾ -- ਘ ਹੀ ਦਸ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਾ _ ਅਮਾਨਤ । ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਰੋਸੁ-ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ। 
ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਂਭ ਲੈੱਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਤਿ-ਇਤਬਾਰ। ਖੋਵੈ-ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ੍ਹਾਸ- 
% ੍: (ਆ 01 

੍ ਕਰਦਾ। ਹ _ ਵਿਸਾਹ। ਨਿਹਾਲੁ-ਪ੍ਰਸੈਨ, ਖ਼ੁਸ਼। ਨ 
ਉ__ ੨. ਪਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ 
੧੮ ਨ ੩ ਅਰਥ . 1 ਨ ਇਤਬਾਰ, (ਵਿਸਾਹ) ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਿ ॥ 

੩. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ! ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਇਕ ਭੀ ___ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਸਮੇ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ੧ 
੦ _%% ਕੰ ੪ ਉਰ ਘ੍ ਇਆ -) “___ 5 ਹੀ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। _ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨ 

0 ੪. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ _ਅਨਗਿਣਤ . ਨ 
( ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਮੂ 
ਹੋ ੩ ੰ ੩ ੧ ਟ ਤੇ 5 ਨ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 11 
.( “> < -.8- ਵੱ ਯ ਕੇ 2 961 2੬ ਅੰ 2 % ਮੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ੨. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਨ 

ਆ << & ਤੁ ੫ ਇੱ ) 49 1 (| ਉਂ: ੫. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ੧ 
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਜੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ੩. ਪਰ ਤੱਕੋਂ ! ਜਦੋਂ ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨ 

ਮਿ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੁਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨ ਸਾ ੬ ੭ 0 ੧ __ ੬- ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਾਨਤ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹ । 
ਮਿ ਹੈ। ੪. (ਤਾਂ) ਇਹ ਬੇ-ਸਮਝ ਜੀਵ ਮਨ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
ਪੱ ਸ << ਉ ਹੇ ਹਿ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਕਿਸ ੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ (ਪਰਤੀਤਿ) ਨੈ 
ਨ ੭ ਰੇ ਦਾ ੦ ! 1 1 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਭਰੋਸਾ, ਇਤਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨ 
0 ਉ: ੭. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ੬. ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1 
(0 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। _ ਪ੍ਰ; ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ 
ਰੰ ੮. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਕਦਾ ਹੈ 7 ੍ 

& 6੨੦੨੯=੨6੦੦੨੯੨੬੯੬੯੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੬੯੦੦੨੯੦੦੬੯੬੦੦੯੨੯੦੦੦੦੯੬੯੦੦੦੨੦੬੬੯੦੬ਟ੦੨੦੦੬੯੦੪੦ਟ੪੦੨੦੦੬੪੬੦੬੦੯੨੨੦੨੯੨੯੨੦੦੨੪ 
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( ਉ: ਸਰਨ ਲਅਲ 
( ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। 
ਨ ਉਸ ਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਨ 
ਮ ਕਰ ਦੇਵੇ । 
੧ __ ੮. ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇ । 
ਇੰ ੯. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ (ਮਾਲਕ) ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਭੀ 
ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
6 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਹ 
ਲੀ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।੨। 

੧. ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ 
0 ੨. ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ 
0 ੩. ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੋਗੁ ਲਾਵੈ ॥ 
0 _ ੪. ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ 
0 ੫. ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 
0 _ ੬. ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
ਉ 

੭. ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ 
! ੮. ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥ 
0) ੯. ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
0 ੧੦. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਭਾਤਿ-ਕਿਸਮ। ਹੇਤ--ਪਿਆਰ। ਸਰਪਰ-- 
6) ਜ਼੍ਰੂਰ। ਜਾਨੁ-ਸਮਝ। ਅਨੌਤ-ਨਾ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 
। ਨਾਸਵੰਤ। _ਬਿਰਖ-ਰੁੱਖ। ਰੈਗੁ-ਪਿਆਰ। ਓਹ--ਉਹ ਛਾਂ। 
ਨ ਉਹੁ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਿ- 
ਿ ਮਨ ਵਿਚ। ਦੀਸੈ-ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਚਾਲਨਹਾਰੁ-ਨਾਸਵੈਤ, ਤੁਰ 
। ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ-ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ 
6 ਹੈ। ਤਹ-ਓਥੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧ-ਅੰਨ੍ਹਾ। 
[ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ-ਅੰਨਹਆਂ ਦਾ ਅੰਨਾ, ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ । ਬਟਾਊ-ਰਾਹੀ, 
ਰੰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ। ਨੋਹ-ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਤਾ ਕਉ--ਉਸ ਨੂੰ। 
0 ਹਾਥਿ-ਹੱਥ ਵਿਚ । ਨ ਕੇਹ-ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ। ੨੦੨੨੨੦੨ 

੧੨੦੨੦ 

2੬੧ 
ਅਰਥ : 

1 

0 ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ 
(0 ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨਾਲ 
(0 ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਂ- 
&) 

ਇਉ ੧.ਐ ਭੋਲੇ ਜੀਵ ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਨੇਕਾਂ 
। ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ 
। ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
(ਹੀ ੨. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ 
( ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈਂ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਿੱਤ 
0 ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ? 
੦੨੯੨੧੦੨੬੦੨੦੨੧ ਤੇ ੧੩੦੬ 

(ਰਿ 

੨੦੬੦੨੦ਣ੦੬੪੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦ਣ੦੬੦੨੯੬੦=6੬ ੨0੬੧੧ - ੬ ੧੬੦੦੦੦੦੦੦੯੦੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੨੬੧੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੦੯ਟ੪੬੦੦੦੦੦੧ਟ੦੬੦ਟ੦੦੬ 

ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਾ % ੫-੫ਨਾ ੨੬£ 
<੦੨੬੦੨੯੨੧੦੯੨੦੦੯੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੨੦੧੦੬੩੦੩੦੬੦ ਸਾ ਕਿ ਆ ਲਾਲਾ ਕਲਾ 

ਰਤ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਦੀ ਨੰ 
ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠੇ। | 

੪. ਉਹ ਛਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਟਾ ਨੂ 
( 

ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ 6 
ਨ 

ਵਾਲਾ ਓਹ ਮਨੁੱਖ) ਮਨ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ |] 

੫.ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਲਈ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੂੰ 
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਨਾਸਵੰਤ ਨੂੰ 
ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨ 

੬. ਪਰ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈ 
ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ੬੧ 
ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਭ ਰਹੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨ 
ਪੱਲੇ ਭੀ ਆਏਗਾ ? 0 

ਉ: ੭. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨ 
ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨ 

੮. ਕੀ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੀ 
ਹੈ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ। 0 

ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਆਉਣ ਲਈ ਨ ਹੈ 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਰਿਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ? ਮਹ 

ਉ: ੬.(ਲਨ ਸਥਲ ਕਰਦੇ ਚੌੜੇ ਉਮਚਜਦੇ ਹਨ) ਕਿ 
ਮਨਾ ! ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂ 
ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਈਂ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨੈ 
ਹੈ।੩। 

੧. ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਲ 
੨. ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥ ਹੂ 
੩. ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ ਮਰ 
੪. ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ( 
੫. ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸੂ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥ ਮਹ 
੬. ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੈਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ॥ __ $ 
੭. ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
੮. ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 1 
੯. ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ ੍ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥ _ $ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਮਿਥਿਆ-ਸਦਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੀ 

ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਟੰਬੁ-ਪ੍ਰਵਾਰ। ਨ 
ਸਬਾਇਆ-ਸਾਰਾ। ਮਮਤਾ-ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ 
ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜੋਬਨ-ਜੁਆਨੀ। _ਬਿਕਰਾਲ-ਡਰਾਉਣਾ। ਮ 

2੪੦੪੩੬੪੬੩੪੪੬੩੬੬੪੬੪੪੩੬ 
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ਹਸਤੀ-ਹਾਥੀ। ਅਸੂ-ਘੋੜੇ। ਬਸਤ੍ਾ-ਕੱਪੜੇ। ਰੰਗ ਸੰਗਿ- __ ੮. ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥ (ਰੰ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ। 4੧00 ਰਜ ਜੀਰਾ ਦੀ ਧ੍੍ਹ- __ ੬. ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥ ਹਰ 
ਦਗ਼ਾ। ਆਪਸ -ਆਪਣੇ _ਉੱਤੇ। ਅਸਥਿਰੁ-ਸਦਾ ੩ 0 ਮਮ ੧੦. ਸੇਵਨ ਈਰ-ਨਾਨਕ ਜ਼ਝਿ ਹਰਿ ਨਾਸਲਏਭ੧॥ ( 

ਸਦਾ ਜਪ ਕੇ। ਪਦ ਅਰਥ “ ਮਿਥਿਆ--ਨਿਸਫਲ, ਬੇ-ਅਰਥ। ਸੁਵਨ- £; 
ਅਗ? ਕੰਨ। ਸੁਨਹਿ-ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਸਤ-ਹੱਥ। ਦਰਬ-ਧਨ। 

ਕਰ ਕਹ ਹਿਰਹਿ-ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤ੍ਰ-ਅੱਖਾਂ। ਤ੍ਰਿਅ-ਇਸਤੀ। ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਰੁਸਨਾ-ਜੀਭ। ਅਨ ਸ਼ਰਾਦ-ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ। ਧਾਵਹਿ- ਨੂ 

ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ` ਕੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਬਿਕਾਰ-ਵਿਗਾੜ, ਨੁਕਸਾਨ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। ਪਰ ਨ 
ਉ: ਪਰ ਲੋਭ-ਪਰਾਏ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਲੋਭ। ਪਰਉਪਕਾਰਾ--ਦੂਜਿਆਂ ਮੂ 
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੨.(ਅਰੋ) ਮਾਂਇਿਆ ਦੀ ਮਾੜਕੀ ਤੇ ਰਉਜੈਂ ਗੰ ਮਿਬਿਆ ਬਾਵਨ ਸਰੀ) ਸਿਠੇ ਰੂਇ-ਆਪਲੀ 
ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਵਿਚ ਮੈ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਸੀ 6 
ਹੈ)। ਨ । 

੩. ਰਾਜ, ਜੋਬਨ, ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ] 
ਕੇ ਰਸ-ਦਾਇਕ-- ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਿਸਫਲ ਤੇ ਬਿਅਰਥ $ 

੪. ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲਪਟਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਪੈਣ ̀ਤੇ ਬਿਆਨਿਆਂ ਰਿਆ ਹੈ ? 
ਭਿਆਨਕ ਕੋਂਧ ਵਿਚ ਤਪ ਉਠਣਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। __ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਮ 

੫. ਰੱਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ੨. ਉਹ ਹੱਥ ਬਿਅਰਥ ਸਮਝੋ ਜੋ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ $ 

੬. ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਕੇ ਜੀਵ ਹਨ। 
ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ੩. ਨਿਸਫਲ ਹਨ ਉਹ ਨੇਤ , ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂ 
ਭੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪ ਵਿਕਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। 6 

੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਦਗ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਤੇ ੪. ਉਹ ਜੀਭ ਭੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ-ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨ; 
ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਤਰੈਗ ਹਨ। ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂ 

੮. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਰੰ 
“ਨਸ਼ਾ” ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ੫. ਬੇ-ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਪੈਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? ਰ੍ ੬. ਨਿਸਫਲ ਹਨ ਉਹ ਮਨ, ਜੋ ਪਰਾਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨ 

ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੋਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। & 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਇਕ ਸਦਾ ੭. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਬੇ-ਅਰਥ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹੂ ॥ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ੮. ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੂ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦ ਨ 
ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਦਾ ਹੈ।੪। ਮਾਨਣ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੁਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

੧. ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥ ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ 

੨. ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ ਅੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਨੌਰਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕੂ ੨ ਬਿਅਰਥ ਹਨ। ਰਹ 
੩. ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਿਅ ਤੁਪਾਦ ਭ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ 
੪. ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸੂਦ ॥ ਰੋ? ਨ ਨ 

੫. ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ॥ ___ ਊੂੰ.੨੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਸਰੀਰ ਨ 
੬. ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥ ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ੍ 

0੭ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ ਹੈ।੫ ( 

੨੨੨੦੦੨੧੦੦੬੯੬੦੬੬੯੬੯੬੪੬੪੬0੬੬6੬੦ਣ੬੯੬6੬(੬੧ਣ੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦=੧ਟ੯=੦੬੯ਣ੯੨੯੬੦੨੦੦੦੦੦੬੯੬੦੨੦੬੦੨੬੦੬੦ਟ੬੯੬੦੦੨੬੦ ੨੨੦੬੯) 



/ਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੀਕ ਗ੍ੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹੇਬਾ ਜਨ 
(੦੨੬6੨੧੨੯੨੯੬੦੨੦੨੧੨੦੨੨੧੨੧੨੦੨੨= 

ਹੈ ੧. ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 
(੨. ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ॥ 
0 ੨. ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥ 
0 ੪. ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਰੀਧ ॥ 
। ੫. ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥ 
0 ੬. ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥ 
0 _੭. ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 
6 ੮. ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥ 
0$ _ ੯. ਧੈਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
$ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥ 
| ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਰਥੀ-ਵਿਅਰਥ। ਸਾਕਤ-ਰੱਬ ਤੋਂ` ਟੁੱਟ 
੨ ਹੋਏ ਦੀ। ਆਰਜਾ--ਉਮਰ । ਤਨੁ ਅੰਧ-ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰੀਰ । ਮੁਖਿ- 

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾ ਕੈ ਮੁਖਿ-ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਦੁਰਗੀਧ-ਬਦ- 
੬ 
੧੬੨੧ 
ਨ ਬੂ। ਰੈਨਿ-ਰਾਤ। ਬਿਹਾਇ-ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਘ-ਬੱਦਲ। 
6 ਕਿਰਪਨ--ਕੰਜੂਸ। ਨਿਰਾਰਥ-ਵਿਅਰਥ। ਦਾਮ=ਪੈਸੇ, _ਧਨ। 
ਹੀ ਧੈਨਿ-ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਹ ਘਟਿ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਤਾ ਕੈ- 
ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ । ਬਲਿ ਬਲਿ-ਸਦਕੇ। ਜਾਉ-ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਹਰ ਅਰਥ : 

(ਪ੍ਰ: _ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 
੍ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਕਤ ਰੱਬ ਮੰ €ੰ 
ਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ 
(4 ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ 
। ਝੂਠੀ ਹੈ। 
ਨ ੨. ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
6 ੩. ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਕਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਾਮ 
। ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 
00 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ- 

$ੰ__ ੪. ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਮਹ ਬਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
| ੫. ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਅਰਥ 

ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾ_ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨਰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। 
ਇਉ: ੬. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਰਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੇਤੀ 
(4 ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
&$ __ ੭.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 
॥ ਸਿਮਰਨ ਤੋ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ 
1 ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਜੀਵ ਦਾ ਕੰਮ 
0 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ । 

(੬੧੧) 
ਆ ਕ=, ,੨4੫੨੩੫੫੦੩੫੦੩੨੫੦੦੫੦੨੦= 

੮. ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਮ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ 
ਸਮਝੇ | 

ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ? 

ਉ: ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਧੈਨ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ 
ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੬ 

੧. ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥ 
੨. ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੈਢ ਲਾਵਤ ॥ 
੩. ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥ 
੪. ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ 
੫. ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥ 
੬. ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 
੭. ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 

_-੮. ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
੯. ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਰਹਤ--ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਧਾਰੇ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਅਵਰ-ਹੋਰ। ਕਛੁ _ਅਵਰ--ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਮਾਵਤ-- 

ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਗੰਢ 
ਲਾਵਤ-ਗਾਂਢੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਬੀਨ-- 
ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਕਾਹੂ-ਕਿਸੇ ਦੇ। ਭੀਨ-ਭਿੱਜਦਾ, ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੁੰਦਾ। ਅਵਰ-ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 

ਮਨ ਵਿਚ । ਸੀਖ-ਸਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ-ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

ਨਾਲ। ਸੈਸਾਰੁ-ਜਗਤ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ । ਤੁਮ 
ਭਾਨੇ-ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ। ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ-ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ। ਪਰਾਤਾ-- 
ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਖਹੁ=ਮੂੰਹੋਂ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ 

ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਉਂੜਾੰ ਸ਼ਖਮਨਾੰਂ # ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
ਨ ਮਾ ਆਜ ਸਨ ਕੰ ੨੩੦੦੬੬੪੬੦੬੨੬੬੯੬੪੬੪੬੪੩੬੪੬੬੬੬੬੪੬੦੦੦੬੬੦੬੯੨੬੪ਟ੦੦੦੬੬੬੬੪੬੯੦੦੯੬੬੯੬੦੬੩੦੨੬੦੪੬੯੬੬੬੯੩੦੨੬੦੨੦ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ (ਰੀ ਗਾਉਂੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
੬੦੨੦੨੬੧੬੦੨੦੦੦੦੨੬੦੨੦੦੯੬੯ਟ੦੬੦੬੯੨੦੦੦੦੯੦੯੨੧੬੯੨੧=੦੯੦੬੯੬੯੬੬੧੨੦੬੬੪੬੯੬੦੦੦੯ਟ੯੬੪੨੯੬੬੯੬੬੦੬੪੬੯੨੬੪੨੨੦ ਰੀ 

ਨ ੨.ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ : ਮੀ 

($ ___ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਰੀਢ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪ ਭੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੰ 
(0 ਉੱਤੋਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ? । 
ਿ ੩. ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ' ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 8 

ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੈ 
ਉਹ ੪. ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਕ ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ॥ 
ਮਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੨. ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ੧ 
ਮਹ ੫.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ੍ 
ਨੀ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂ 
(6 ੬.ਨਿਸਚਾ ਰੱਖੋ ! ਉਹ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋਮਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ 

ਨੂੰ _ _ ਮਰਦਾ ਰਵੈਗਾ। 2 40044 0 ਵਿ 
(6 ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ੪. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
( ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ? ਲਿਗ ਨਿਤ ਰਾ 0 

0 ਨਿਰੈਕਾਰ ਹੈ। 1 ੨ ੍ ॥ 
ਹਰ ੮. ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਗੀ 
੍ ਸੈਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲ 0 
ਨ ੯. (ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ)-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੋ ਤੈਨੂੰ ੭ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਸਿ ਮਹ 
$ __ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਹੈ। __ਉਂ: ੬. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ & 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮੂ 
ਉਹ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੇ ਦੀ ਜਿਗ ਹੈ, ਲਾਲ ਬਨ ਅਲ ਹਦ ਨਰਕ 

ਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਨ ਕਰ ਨ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿਮ-ਦਿਲੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਨੂ 

੧. ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ ਹੈ? । 
0੨. ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥ ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨ 
0 _੩. ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥ ਜਦੋਂ ਭੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ & 
6 ੪. ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ ਨ ਸਾਤ ਗਜ ਲਾ ਲੱਦ ਹੈ 
($ _੫. ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥ ਸਤ ਜਾ 
੬. ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥ ਉ: ੮. ਬਸ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨ 
0; ੭. ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਭੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ 
 _ ੮. ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ____ 0 

੯. ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ੬4੬0 0644044 
1੧ ਰ੍ ਮਾਪਣੀ ੍ ੧੦. ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਮੱ 

ਊ; __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਰਉ-ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀਆ-ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ ।੮।੫ 
ਭੂ “ਇਆ ਜੀਵ] “ਆਪਹਿ=ਐਸ 'ਚੀ। ਮਾਲ=ਆਣ- ਦਾ 'ਹੈ। ਭਾਵਾਰਥ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈ 
& ਆਪਹਿ ਆਪ--ਆਪ ਹੀ। ਨਿਬੇਰਾ--ਨਿਖੇੜਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ। ਨੇਰਾ-- ਅੰਦਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ, ਨੂੰ 
 ਨੇੜੇ। ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ--ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਪਾਵ--ਹੀਲੇ। 
$ ਰਹਤ--ਰਹਿਣੀ। ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ--ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, 

0 ਆਤਮਕ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ-ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਨ ਤਿਸੁ-ਉਸ ਨੂੰ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ-ਹਰ ਥਾਂ। ਸਮਾਇ ਰਹਿਆ- 
॥ ੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ--ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 

੨੨੩ 5 ੨ ੯ 
ਰੰ ੨੮ ੧ 

੨. 
੬੨ 4 ੧੬੧ (੦ ੧੬੦੬ ੧੬੦੦੦੦੬੦=% ੧ ਨਲ 

ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੇਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰ 
ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਕਿਉ' । 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ॥ 
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ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦਾ ਮਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਮਹੱਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਮੂ 
ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੈਗ, ਭੇਖ, ਚੱਕ ਚਿਹਨ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, __ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰ 
ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂ 
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੱਕ, ਕੈਨ, ਜਿਹਵਾ ਤੇ ਖਲੜੀ ਆਦਿ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਸੁਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ, ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂ 
ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸੂਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। _ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੂੰ[ 
ਫਿਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹੀ _ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਨੂੰ 
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਰੌਕਾਰ _ ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਨ ਨੰ 
ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ। ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨ 

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੁੱਪ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਗਰਮੀ, _ਹੋਏ ਇਕ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ । ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੇਵਾ ਨ 
ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ੋਰੀ ਮਾਗਲ ਬਹੁਤਾ” ਰੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਅਰੈਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੂ 

ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। _ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ- 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। _ ਇੱਛਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ $ 
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨਜਾਣ _ ਸਫਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੂ 
ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ _ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਮੈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਆਲ _ਅਵੇਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ| 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ _ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ' ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂ 
ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛਬੀਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ _ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨਿਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂ 
ਕੇ ਉਸ ਛਬੀਲੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਕਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨ 

ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਭੁ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ _ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਸ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦਾਤ ਨੂੰ 

ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੂ 

ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ _ ਹਾ 
ਚੋਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਹ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 0 

ਨੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰ੍ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਹਰ-ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ 0 

__ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸ-ਭਿੰਨੀ ਸੁਰੰਧੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨੱਕ _ ਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ % 
ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, _ ਹੈ? ਕਿਸੈ ਦੀ ਗੋਦ (ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ) ਸੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਟਨਕਾਰ, ਜਾਂ ਛਣਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੰ ਮੋਹਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਰੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। | 

ਕਰ.ਲੈਂਦੀਂ ਰੋ। ਸੰ ਇਸ ਇਕ-ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਦਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ _ਨਂ ਪ੍ਭੂੰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ 
ਚੁਸਤੀ ਜਾਂ ਮਸਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਜੈ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ 
ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਭੁੱਲ _ਦਿੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਾਤ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰ 
ਰੀ ਆਂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੁ 'ਤੇ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬਨਾਰਸ ਸਿ ਗੱ । 

ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਇਤਨੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੱਚਡ, _ 5”. ,6 ਸਵਾਸ ਨਹਾ ਰਾਦਾ। ਰੰ 
ਮਤ ਹੈ ਅੜੇ ਹਾ। ਰੱ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਧਰੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 0 

ਨ ਸਰ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 
ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾਂ ੬੭੬) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਹੂ 

ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਦਾਤਾਰ _ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਉ 
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ _ ਉਪਦੇਸ਼ਟੇ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਵੇ ਨੂੰ 
ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨ 
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਭੂ-ਪਿਆਰ ਫਿੱਕਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਾੜ ਗ੍ 
ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ-- ੍ 
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ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਠੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੰ 
(੧੨੨੨੯੬੬੧੨੧੦੨੦੬੦੦੯੦੨੯੨੦੧ਟ੦੨੬ 

ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸਿ-ਦੇ 
ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਧੈਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 

੧ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਾਹ 

(6 ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ 
0 ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। 
(੧੧ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਛੇਵੀਂ 
6 

ਨ ਸਲੋਕੁ ॥ 
(੧. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ 
0 ___ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੈਮੇਵ ॥ 
। ੨. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ 
ੂ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ 
ਹਉ ਪਦ ਅਰਥ : ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, 
$ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਅਹੈਮੇਵ-ਮੈਂ' ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿ ਮੈ ਹੀ 
($ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਅਹੈਕਾਰ। ਸਰਣਾਗਤੀ--ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 
ਮੂ ਪ੍ਸਾਦੂ-ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ। ਗੁਰਦੇਵ-ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ । 
( ਅਰਥ : 

ਇੰ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਿਨੋ ਰਾਤ 
| ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ 
ਨ ਦੱਸੋਂ। 

ਨ ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ 
ਹਉ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ 

ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
6 ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 
ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਮੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਓ ।੧। 

੍ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
& ੧. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥ 

(੨. ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 
&; _੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਰੀਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥ 
( 
6 ੪. ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 

੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥ 
ਹੀ ੬. ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥ 

੭. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਿਹ ਸੈਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥ 
$% _ ੮. ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 

6 ੯. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੈਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
6 2 ( ਦਾ 

੧; ੧੦. ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥ 
1 
੪ 
੨੨੦੬੩੬੨੦੦੬੦੨੦੬੧੦੦੬੦੬੯੦੦੬੦੦੯੨੦੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੬੨੦੨੦੯੦੯੬੦੨੦੬੬(੬ਵ੧ 

(੪੧8) 

ਦਾ 

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬-੭੦ 
2੦੨੦੬੦੬੦੬੦੦੯੬੦੬੦੬ 4੨੦੨੦੨੦੦੨੬੩੧੧ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ-ਜਿਸ ਪ੍ਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਨ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ। ਖਾਹਿ-ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈੱਂ। ਸੁਰੀਧਤ-- 
ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ । ਤਨਿ-ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ । ਮ੍ 

ਆ =<, ਵੀ ਕੀ ਲੀ 

ਪਰਮ-ਉੱਚੀ। ਗੰਤਿ-ਪਦਵੀ, ਦਰਜਾ। ਮੰਦਰਿ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ, 
ਘਰ ਵਿਚ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ । ਸੈਗਿ ਸੁਖ-ਸੁਖ ਨਾਲ, ਮੌਜ ਨ 
ਨਾਲ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ ਨਾਲ । ਮਰ 

0 

ਆਰਥ : ਲੀ 

ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 0 
੧. ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਛਤੀਹ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ 

ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਨ 

੨. ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। $ 
੩. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੀਧਤ 0 

ਪਦਾਰਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਨ 
ਕਿਉਂਕਿ- 

੪. ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਤੂੰ (ਪਰਮ ਗਤਿ) ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਂਗਾ। ਜੰ 

੫. ਹੈ ਮਨਾ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਮੰਦਰਾਂ ਮੰ 
ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ। ੍ 

੬. ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ। ਮੂ 
੭. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ “ਘਰ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ $$ 
ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਵੱਸਦਾ $6 
ਹੈਂ। 0 

੮. ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਮਹ 
੯. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਸ ਤੇ ਨੂ 

ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। (0 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈ! ਉਸ ਨੂੰ 

ਧਿਆਉਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, 0 
(ਭਾਵ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ) ।੧। ਮੂ 

੧. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੈਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥ 
੨. ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥ ( 
੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥ ਰੰ 
੪. ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥ 1 

੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥ ੍ 
੬. ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਰ 
੭. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥ ਮਰ 
੮. ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ | 
੯. ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥ 8 

੧੦. ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥ 0 
ਸੌ ਨ ਇਕ 

ਪਦ #ਆਰਥ “ ਪਟੈਬਰ--ਪਟ ਅੰਬਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ । ਕਤ 1 
2੨੦੨੦੦੦੦੬੪੬੦੨੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੨੦੦੨੪੯੦੦੨੦੬੯੬੯੩੬੪ਟ੦੨੬੬੨੦੨੬੪੬੩੯ 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜੀ (੪੧੫) ਗਾਉਂੜਾੰ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੦ 
੧੨੦੬੯੦੯੨੯੬੯੨੯੬6੬੯੦੨੯੦੦੬੯੨੦੬੦੨੦੬੦੬6੦੦੬੦੨੦੦੧੨੦੬੯੨੦੨੦੨੦੦੦=੯੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੧੦੦੦੦੦੦੨੯੮੯੦੦੬੦੦੨੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੬੨੦ 4੨੧੨੧੦੦੨੦੨੦੩੦ 

0 ਅਵਰ--ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ? ਲੁਭਾਵਹਿ-ਤੂੰ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਅਰਥ - (0 
੧ ਪਤ ਦਰ ੩੩ ਘ ਕਾ 2&_%_ ੩੨ ਰੇ । ਸੋਈਜੈ-ਸਵੀਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਜੈ--ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭੁ ੧. ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 
(4 ਕੋਊ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਮਾਨੈ--ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਗਾ ਰੋਗ-ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

&$ ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਰਸਨ--ਜੀਭ ਨਾਲ। ਬਖਾਨੈ-ਉਚਾਰੇ, ਬੋਲੇ । ੨. ਤੂੰ ਉਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਜੋ ਸਭ ਨ 
% ਉ 

ਇਤ! ੬, % ੩ ਰੇ = ( 

0 ਕੇਵਲ-ਸਿਰਫ਼। ਪਤਿ ਸੇਤੀ-ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀ 
&. &, 1 

ਨ ਅਰਥ : ੩. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨੈ 
6 << ੩੫ 1 ੧ ਆ ਰੰ 1 ਦੇ $$ ੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 0 

ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤ੍ਰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੪. ਹੈ ਮਨਾ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਸ ਦਾ ੧ 
ਹੇ ੨ ਕੇ ਲੇ ੨ ਕਰ ਤੋ ਵੇਂ । 
6 ੨. ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਜਨ. .ਹਜ ਆਵਗੀ। ਥੇ 
8 ਹੈੱ। ੫. ਹੈ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਬ ਮਹ 
ਨ ਿ ਹੈ 

0 ੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 0 
ਹਰ ਸਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ੬. ਹੈ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹੁ। ਨੂੰ 
1 8 ੨. ਦੇ ੮ ੨0 

0 ੪. ਹੈ ਮਨਾ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿ ( 
ਰ੍ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । 0 

ਰੀ ਰਹੁ । ਜੇ 0 ੮ ਕੇ ਘਰ 06 

ਨ[__ ੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨਾ ! ਵੇਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ੮.ਹੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ & 
੯ ਹੈ ਕਰ। ਰੰ 

ਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੍ ਵਣ ੨੩ .% 2੩ ਰਾ [] 
ਸਰ 2੩ ਰਚ &ੀ ਦੇ | ਨ 

$$ ੬. ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਾ ੯. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ- & 
= ਤ਼ ੨੫ ੨੪ । 

( ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ। ਸਰੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨ 
& ੨ ਰੇ ਕਿਆ ਟੇ ਰਿ ਹੈ ਜੇ ਨ 

0) ੭.ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ੧੦. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨ 
(1 ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ।੩। 6 
ਮੂ ਰੇ ਕਰ ਮਰ 0 
ਉ_੮-ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਇਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ੧. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥ ਮਹ 
(0 ੯.ਹੇ ਮਨ! ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ __ ੨. ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥ ੍ 
0 ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪਾਵੈਂਗਾ। ਅਤੇ-- ੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸੂ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 
ਵੇ (੧੫ ੨. | 1 ੨੨੩= ਰੰ 

ਉਰ ੪. ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥ । 
੍ ਵਰ ੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥ 1 

ਨ ਆ (ਵ ੧੧ 

0 ੨. ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ ੭. ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ 0 
ਨੂੰ ੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥ 
6 ੪. ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 
0 ੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦੂ ਢਾਕੇ ॥ 
$ ੬. ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥ 
0 _ ੭. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 
6 ੮. ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥ 
੯. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦਲਭ ਦੇਹ ॥ 
0; ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥ 
। ਪਦਾ ਅਰਥ .“ ਆਰੋਗ--ਰੋਗ-ਰਹਿਤ, ਨਰੋਆ । ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ- 
ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ। ਸਨੇਹੀ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਓਲਾ-- 
ਨ ਪਰਦਾ। ਛਿਦ੍ਰ-ਨੁਕਸ, ਐਬ। ਪਹੂਚੈ-ਅਪੜਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ 
& ਕਰਦਾ। ਦੁਲਭ-ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭੇ । ਕਰੇਹ--ਕਰ । 

ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਰੋਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। 
"ਸ ਆਲ, ##=ਗ, ੯, 

%੦੬੦੦੦੬੦ਟ6੬੯੬ 

੮. ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥ । 
੯. ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਥੈ ॥ ਹੀ 

੧੦. ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥ ੍ 
ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਆਤੂਖਨ--ਗਹਿਣੇ, ਜ਼ੇਵਰ। ਪਹਿਰੀਜੈ- ਨੂ 

ਪਹਿਨੀਦੇ ਹਨ । ਅਸ਼ੂ-ਘੋੜੇ। ਹਸਤਿ--ਹਾਥੀ। ਮਿਲਖ-ਜ਼ਮੀਨ। ਨ 
ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਬਨਤ-ਬਣਾਵਟ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 0 
ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਦ-ਸਦਾ। ਨ 
ਅਲਖੈ-ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਹਾ-ਇਥੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਊਹਾ-ਓਥੇ, ਮੰ 
ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ। ਰਥੈ-ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਲ : 

੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰੀਦੇ 
ਹਨ। 10 

੨੦੪ ਕਲ (ਅਗ 4. ਕਲਾ ਦਾ << ਰਾ, ਕ ਕਲਾ 4 ਕਲਾ ੨, ਰਾ , <<, ਅਘ, 
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੨. ਹੇ ਮਨਾ ! ਦੱਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਅਰਥ : 
ਨ ਕਰੀਏ ? ਜਿ ਰ੍ ੧. ਹੇ ਮਨਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਨ 
(ਹੀ ੩. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ'। ਨ 

ਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰੈ। ੨. ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਨੂ 
ਕੀ ੪.ਹੈ ਮਨ! ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ੩. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਊ 
ਹੀ 4 44004 ਆ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। (8 

( ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਧਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਰਿ ੪. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਉ 
&[ __੬- ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੋਈ ਰੱਖ । ੫. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਨੂੰ _2-ਹੈ ਮਨਾ! ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ੬. ਹੈ ਪਿਆਰੇ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ। ਮੈ 
ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ, ਇੰਦਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ____ ੭. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੰ 
ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿ ੍ ੮. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰ। ੍ 
(0 ੯- ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੋਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ੯. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ $ 
(ਹੈ ਰਹੁ । _ ਕੁ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। 8 
& ਪਰ _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪ _ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ? ਮੂ 
ਲੱ ਪਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰੋ । ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹ 
($ ਉਂ: ੯.ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਜਿਸ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਨੂ 
ਨ ਹਿਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।੫। | 

ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂ ਭੇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ, ਜੋ 10 

ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ __. ਜਿੱਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ ॥ 
|! ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ __%. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 
॥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥ ਮਹ 

ਮਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ___ ੪. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥ 1 
| _ ਮਿਲੇਗਾ ? ਰ੍ _____ ੫. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥ 
(0 ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਲੋਕ- ੬. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੈਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥ ( 

ਨੂ __ ੍ਰੰਨੌਕ ਵਿਚ ਓਹੀ ਤਾਂ ਚ, ਜੋ ਤਰੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ੭, ਜਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ 
ਨ ਹੈ।੪। 0 
| ਸੰ ੮. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥ ਹੀ 
| ਸਿਚ ਪ੍ਸਾਜ ਕਰਿ 47 ਬਹ ਜਾਲ ॥ ੯. ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ॥ __ ਨੰ 
0 _੨. ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥ ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ (0 
0) € 1 

੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਪਦ ਅਰਥ - ਸੁਨਹਿ-ਤੁੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ। ਕਰਨ-ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ 
ਨ ੪. ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥ ਨਾਦ-ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਗ ਗੀਤ ਆਦਿ। ਪੇਖਹਿ-ਤੂੰ ਨ 
( ਯ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ। ਬਿਸਮਾਦ-ਅਸਚਰਜ _ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ( 

੬. ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ । ਰਸਨਾ--ਜੀਭ ਨਾਲ। । 
 _੭. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ ਸਹਜੇ-ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ। ਕਰ-ਹੱਥ। ਚਲਹਿ-ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਨੂ 
$ ੮. ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ-ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ, ।$ 
& ੯. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਵਲ ਚਲਦਾ ਹੈਂ, ਫਲ ਹਲ ਗੁਦਾ 1 (1 
ਹੱ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਬੇ-ਜਿ ਆ ਦਵਵਾਦ ਦਲਵੀਰ ਤਣ ਆ 5 ਦਾ ਦਾ ਰਤੇ ੧ 

| ਚਲਣ, ਸਦਾਚਾਰ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ। ਬਿਉਹਾਰੀ--ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਜਿਹੋ? 'ਮਲਿ=ਮਲ ਹਵਬ ਜਗਤ ਰਤ ਹਉ 
ਹੀ ਵਾਲਾ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਨੂਪੁ-ਅਨ-ਊਪ, ਵਸ 0 

੧੨੧੨੦੬੦੨੦ਣ੯੬੯ਣ੦=੬੦੦੯ਟ੦੦੦੨੦੨੦੨ 

4 
ਹੈਂ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

<< ੯੮੨੨ ੨੨੨੨੪੨੨੨੨੭ 
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ਰਲ ਅਰ 
ਹੈ'। 

੩. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਖੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋੱ 
ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ'। 

੪. ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖ ਨਾਲ 
ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 

੫. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗ 

ਕੌਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

੬. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 
. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ (ਪਰਮ ਗਤਿ) ਮੋਖ, 
ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ'। 
੮. ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ 
ਭਾਵ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈਂ। 

੯. ਤੂੰ ਦੱਸ ! ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਲ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈਂ ? 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਤੂੰ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਗਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ।੬। 

੧. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ 
੨. ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥ 
੩. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 
੪. ਰੇ ਮਨ ਮੁੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥ 

. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ 
ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥ 

੮. ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥ 
੯. ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪ੍ਗਟੁ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ। 

$ ਮਨਹੁ-ਮਨ ਤੋਂ । ਮੁੜ-ਮੂਰਖ। ਤਾ ਕਉ-ਉਸ ਨੂੰ । ਜਾਪੁ-ਯਾਦ 
ਕਰ । ਕਾਰਜ-ਕੈਮ। ਪੁਰੇ-ਮੁਕੌਮਲ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਾਨੁ- 

[ ਸਮਝ ਲ। ਹਜੂਰੇ-ਅੰਗ-ਸੋਗ। ਰਾਚੁ-ਰਚ, ਰੁਝ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੁ। 
| ਸੋਇ-ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ । ਸਭ ਕੀ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ। ਗਤਿ-ਪਹੁੰਚ। 

ਅਰਥ : 

੧.ਹੇ ਭੋਲਿਆ ! ਜਿਸ _ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। 

(%੦੨੦੧੦੨੪੯੨੨% 4 , (4. ੩੨ 4 ੨੨4 ੩54... 4,੩੨4, 4 ੩5 0. ੩2੨4. ਲਾ 4... 4... 4,544. ,.੨੩₹ 4. ੩੩4. ੩੨44. ੩੨4. 4, 55 ੧੬੧੬੯੬੯੦੦੨੦<੦੬6੦੦੯ਟ੯੬੦੦੦=੦=੦ਣ੦=੦੨੦੬੦੨੦੨੦੬੦ਟ੦੦੧੬੦੦੦੦੦ਣ੯=੦ ਲੈ 

ਇਕ ਗਉੜੀ ? ਨੁਲਮਨਰ ਮੇ ੫-੫ੰਨਾ ੨੭੦-੭ਓ 
੧੬੦੬੬ 2੦੬ ਰਾ 

ਜਪ ਤਤ ਬਚੋ ਚੱਕਾ ਰਮਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਬੰ 

੧੨੧੦੧੦੩੧> ਨ 

__ ਨ ਨ ਤਕ ਕਾਜੀ ਮਨ ਨਾਫਲਾ। 
ਹੈ। ਨ 

੪. ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । ਮਰ 

ਪ.ਹੇ ਮਨਾ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਸਿਰੇ ਹਉ 
ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 0 

੬.ਹੇ ਭੋਲਿਆ! ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਜਾਣ। ਨ 
੭. ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨ 

ਹੈ। 1 
੮.ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ 

ਰਹੁ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਰਹੁ । 
੯. ਦੇਖ ! ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ 8 

ਹੈ। ॥ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਤੈਨੂੰ ਨੂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਯੋਗ ਜਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨ 
ਜਪਦਾ ਰਵੇਂ ।੭। ਮਹ 

੧. ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ ਹੀ 
੨. ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
੩. ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 6 
੪. ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥ ਮਹ 
੫. ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥ ( 
੬. ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਇ ॥ (4 
੭. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ । 
੮. ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ,ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 
੯. ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ॥ _ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ ਹ 
ਪਦਾ ਅਰਥ - ਜਪਾਏ-ਜਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਏ 

ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਗਾਸੁ- 
ਚਾਨਣ। ਬਿਗਾਸੁ-ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਮਇਆ--ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ। 1 
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ-ਜਿੱਧਰ-ਜਿੱਧਰ। ਲਾਵਹੁ-ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਗਹਿ- ਨ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ-ਇਨ੍ਹਾਂ। ਕੈ-ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। 

( 
ਅਰਥ “ ਨ 

੧. ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹੂੰ 
ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। (8 

੨. ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਨੈ 
(ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ( 

੩. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ (ਚੰਗੇ- ਨ 
ਮਾੜੇ ਦਾ, ਝੂਠ-ਸੱਚ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

੪. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਦਾ-ਕਮਲ ਮੈ 
ਖਿੜਦਾ ਹੈ। 0 

(੨੦੬੦੬੦੬੦੬6੬੦੬੦੦੦੬6੬੯ਟ੦੬੦੦੦ਟ੦੬੦ਟ੦੦੦ਟ6੬੦੦੦੦੦੦੦੬6ਟ੦੦੬੦ਟ੦੬੪੬ ੩ 
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0! ੫.ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ____ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂ 
ਹੀ ਵਿਚ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ _ ਸਗੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੂ 

। ਹੈ। ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨ 

( ੬. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ _ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਤਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਂਦੇ, ਜਦ ਤਕ $ 

(8 ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। 0 
0 ੭. ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਤੋਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ੍ 
(| ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਕਾਸੀ-- 

ਮਿ ੮. (ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਜੀਵ- 0 

( ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਣਿ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥ 
। ੯. ਹੇ ਮੇਰੇ ! ਜਿੱਧਰ-ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ- ਪੰਨਾ 8੦੩) ਨੂ 

ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਘੜੀ ਪਲ ਸੁਆਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਹੀ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।੮।੬। ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉ 

[ __ਭਾਵਾਰਥਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਛੇਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰੈਭਕ ਸਲੋਕ _ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 
6 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਾਮ ਅਜਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ 
& ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨ 
ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ _ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ- 

( ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ॥ ਰੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਯਾ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ । 

0) ਰਾ ਉ ਉ ਪੇ ਕਾ <= ਰਲ 1 

੧) `ਤੇ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ `ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਧ ਸਭ ਹੀ ਪਰਿ ਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੮੬) ਨ 
%੧ ਧੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇ 
ਰਣ ਸੇ ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ੧ 

04840 ਆਉ ਹਸਨ ਅੰਤ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੈੜ ਨੰ 
ਆ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ $ 

। ਵਿ ਨ ਪਾ ਲਿਜਾ ਹੈ ਬਿ ਐਸੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪ, ਤਪ, ਸੀਲ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਨੂੰ 
 ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ _ ਤੂੰ ̀ ਨ ਰਿ 1 
(ਨਉ ਉਤ ਨੂੰ ਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ : ਹੈ 
੧1 ੧ 

0 ਰਾ ਦਾ ਵਾਤ ੧) ਕਰਤੂਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ੍ਰਾਮੰ 0 
( % ਰੇ ਘਰ ੩ ਮੁ 
0 ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਾਵਣਹ ॥ 
6 ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਲਾਡਲੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਰੀਮ੍ਰੰ 
6 ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣਹ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੫6) ਹੈ 

8 ਲੋਂ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕੋਂਧ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕੋਂ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁ ਹਉ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਮ ਕੋਧ ਨੂੰ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਧ-- ਨ 
ਨੂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇਤ ਅੱ ਰ੍ ਨ 
& ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨ 
ਹੀ. ਰੇ = ਣ - ੦੭ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਧ ਵਿਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਚੰਡਾਲ ਕੇ, 6 ਉ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਵਿਹੁ ਦੀਆਂ ਰੀਦਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਪਦ ॥ (ਦਲ ਕੋ ਲੀ ਨਰ 
ਉਇ ਹਨ। ਇਕੋ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ 0 
& ਕਿ ਕਾਮ ਦੀ ਰੀਦਲ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਗਾਰਤੇ ̀ ਦਾ ਚਧ- ਮਚਾ ਲਦਾ ਹੈ। -ਫਿਚ ਸਾਰੀ 'ਚਮਰ ਪੂ 
(6 ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ _ਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
2 ੦. ਸੀ ਬੂ ਉਵ ੨ | 
% ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨੂੰ 
0 - ਵੀ ਵੇ 5 

ਕੈ ਤਥਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੈ __ਕਰਦੇ ਹਨ” 1 

($ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ ਨ ਭਿਟੀਐ ॥ 
ਹੂ ਖ਼ੂਨ ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥ (ਪੰਨਾ 8੦) 
੍ਿ ੭੩4੧ 5੨੭ (੨ 5੨੭੨੯੭੭੨੯੭੭੨੯੧੭੨੧੭੭੨੨੭੩੨੯੧੭੨ ਪੈ 45 ੬5 ੨੭੨੯੭੨੯੧੭੨੯੨੯੭ ੩ ੨ 0 “੨੦੬੯ਟ੦੬੯੬੦੯੨੯੬੪੬੯੬੦੬੦੬੦ਟ੯੬੯੬੪੬੦੦੦੬੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੯੬੦੨੦੦੦੯੬੦੬੦੬੯੦੨੦੬੬੯੬੪੬੯੬੪=੦=6੨੦੨੬੦੬੦੬੦ਟ੪੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੨੦੨੦੬੯੬੯ਟ6੩੦ 
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ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਚਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ 
ਸਕਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ 

ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ, 

ਪੁੱਤਰਾ, ਮਹਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ । ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 

ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ- 

ਏਤੁ ਮੋਹਿ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੩੫੬) 

(ਅਤੇ) ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਭਾਈਓ-- 

ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਪਰੀਤਿ ਸੁਆਦ॥ 

ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ॥ 
ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੁਹਿ ਚਲਿਆ ਲਾਇ॥ 

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥ /ਪੰਨਾ ੬੬੨) 

ਲੌਭ--- 

ਤੀ ਸਾਲ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਖ ਅਭੱਖ 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ-- 

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ 
ਲੋਭੀ ਜੈਤੁ ਨ ਜਾਣਈ, ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥ __ (ਪੰਨਾ ੫੦) 

ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ 

ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 
ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- 

ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ॥ 
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਤਿਥੈ ਧੁਹੈ ਜਿਥੈ ਹਥੁ ਨ ਪਾਇ॥ __ (ਪੰਨਾ ੧85੭) 

ਲੋਭ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪੜਦਾ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਬੂਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ 
ਚਲ 

ਲਬੁ ਵਿਣਾਹੇ ਮਾਣਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੬੭) 

ਹੈਕਾਰ-- 

ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸੇ ਲੋਕ ਉਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ--ਜਿੱਡਾ ਸਿਰ ਓਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜਾ” ਦਮਨ ਸਨਾ ਦੀ ਰਲ ਪਕਾ ਬੋ 
ਪਿ ਨ ਨ ਸਿ ਤਕ 

੯੦੫੦੦੬੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੦=੦੨0ਵ੦੨ਣ੦੬੦੦੦੨੬੬ਣ੦੨੬ ੦੨ “ਵਜ (੦੨੦੨੧ ਦਿ ੧੩੫੨ ਮੱ ੧੨੦੨ ਪਏ 

1 
੨6੦੯੨੬੦੬੦੬੦੯੯੦੯੦6੦੯੨੦੬੦ਣ੦ 

ਗਉੜੀ 8 ਸੁਕ ੭ ਹੀ ੨੭੧ 

ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ- 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੧982) 

ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੈੌਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢੀਠ ਤੇ ਨੀਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 

ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ 
ਲਾਡਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ, ਜਾਂ 

ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਦੇ ਲੰਗਰ 
ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਆਦਿ ਨੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ 

ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਧੂੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ- 

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥ 

(ਪੰਨਾ ੧85₹£/ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ, 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਡਤਾਈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਡੀਂਗ 

ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 

ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ- 
ਹਮ ਬਡ ਕਬਿ, ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ; 

ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੈਨਿਆਸੀ ॥ 

ਗਿਆਨੀ, ਗੁਨੀ, ਸੂਰ, ਹਮ ਦਾਤੇ , 

ਇਹ ਬੁਧਿ ਕਬਹਿ ਨ ਨਾਸੀ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੬੭੪੭ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ, 
ਹਰ ਘੜੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਬਲਵਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ 
ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ 
ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ-ਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੱਤਵੀਂ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥ 
੨. ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥ 
੩. ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੇਤਾ ॥ 

ਪਾ ੨੦੨੦੦੬੯੬ 

<< 
੬ 
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ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ 
2: 

0 ਅਗਾਧਿ-ਅਥਾਹ। ਕਹੈ-ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ- 
ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਮੀਤਾ-ਹੇ ਮਿੱਤ੍ । ਬਿਨਵੰਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
6 ਹੈ। ਸਾਧ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ 
0 ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ । ਅਚਰਜ-ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ਕਥਾ- 
0 ਜ਼ਿਕਰ, ਗੱਲ-ਬਾਤ । 
ਮ੍ 
(੍ ਐਆਹਾਲ : 

ਹੱ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸੋ। 
 'ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ 
੍ ਪਰ੍ਹੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ 
ਮਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। 
0 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤਨੀ- 
ਮੂ ਕੁ ਹੈ? 
0 ਉਂ: ੨. ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ 
(4 ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
0 ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। 
(੩. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
0! ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੰਤ 
॥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
06 ਪ੍ਰ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਉ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ 

0 ਕਰਾਓ । 

0! ਉ: ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
(0 ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਰੇ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸਿ ਅਸਚਰਜ ਹਨ ।੧। 

ਮਹ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
6 ੧. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ॥ 
% ੨. ਸਾਧਸੈਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥ 

੩. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
੪. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥ 

6 ੫. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ॥ 
੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥ 

੭. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥ 
6੮. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥ 
($ ੯. ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 
0੧੦. ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਉਜਲ--ਉੱਜਲਾ, ਸਾਫ਼ । ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ- 
ੰ ਮੁੰਹ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ, ̀ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ-- 

ਸਾਰੀ। ਖੋਤ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਗਿਆਨੁ-ਸੇਰਸ਼ਟ ਗਿਆਨ । 
੧ ਲੋਰਾ--ਨੇੜੇ, ਅੰਗ-ਸੰਗ। 
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ਊਪਰਿ--ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ । ਮਹਿਮਾ-ਵਡਿਆਈ। ਨੂੰ 
ਬਰਨੈ--ਬਿਆਨ ਕਰੇ । ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕੀ ਨੂੰ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਪ੍: 

ਘਰ?“ 

ਜਾ 

੭ # 

ਪ੍ਰ: 

੨੯੬੩੧ ੧੨੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੬੦ 

ਆਰੱਲੋੇ : 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜੇ ਉਪਰ ਕਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ 
ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਲ. ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 

. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 
ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 

. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਮੈਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ 
ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋ' ਵਡੇਰੀ ਮੈਲ ਹੈਕਾਰ 

ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ 
ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? 

- ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ 
ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 

- ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ, ਭਾਵ ਹਾਜ਼ਰ- 
ਨਾਜ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

- ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ 
ਸੈਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ। 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਧਨ 

ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ- 
ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਦੱਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ $ 
ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

੪੨੪੨੧੨੦੨ ੨੨੪੨੨ ੨੨੨੨੨ 
(1 ੮ 

੨੦੦੦੨੦੦੦੨੧੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੬੨੦੦੧੦੦੦੦੦੬੦੨੦੦੦੦੧੦੦੦੦੨ 

(44੨੫ ੨ ੩ ਜਲਦ ਕਲ ਵ 

੨੩ 
੬ ੧੬ ਚ 

੨੯੬੦੨੦੨੬ 

੯੨੦੬ 

45444-14੩੧4 ਦੀਆ ਕਲ ਕਪ ਕਪ ਘਾ 

੨੨੧ 

੨੨੦੨੧ 
7 

ਪੰ 

੨੪ 

੫੩੫੦ 

੯੨੨੩ 

(ਆਂ ਪਲ ਕਲ 

ਕੱ 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੪੨੧) ਰ੍ ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨੰ ਆ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੧ 
ਰੇ 4 4 

ਹੂ ੧੨੦੨6੦੦੨੦੦੦੦੯੬੦੬੦੨੦ਣ੯ਣ੦ਣ੦੦6੬੦੨੯੬੦੨੦੬੦੬੦੬੧੬੦੬੦੦੦੬੪੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੧੨੦੦੪ਟ੦ 4੨੧੨੧੨੨੬੦੧੦੦੨੨੦੫੨੫੩੧੮੧ ਕਲਾਂ ਗਾ, 

0 ਉ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ _ਉ: ੫. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ _ਨਾਮ-ਅੰਮਿਰਤ ਨੂੰ ਨ 
। ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਰ੍ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 0 

$ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਆਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। 
0 ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ੬. ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਰ 
0 ਉਂ: ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। _ ਨੂੰ; 
ਲਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਨੰ 
ਰੰ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ ? ਿ 
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।੧। ਉ: ੭.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

$$ ੧. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। 
੨. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥ ਰਿ 

6 ੩. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ॥ ੫ ਦੂ ੍ ਰੀ ੯. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੈ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨ 
੪. ਸਾਧਸੈਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਭੁਚਾ ॥ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। | 

ਨੂੰ ੫. ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 
ਨ ੬. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਨ 
$ ੭. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। _ ॥ 
| ੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ੧. ਸਾਧਸੈਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥ । 
| _ ੯. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥ ੨. ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥ 
06 ੧੦. ਸਾਧਸੈਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥੨॥ ੩. ਸਾਧਸੈਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥ (0 
$ __ ਪਦ ਅਰਥ : ਅਗੋਚਰੁ-ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ __ 8. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥ ॥ 
(ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰਫੁਲੈ-ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਬਸਿ-ਕਾਬੂ ਵਿਚ। __ ੫. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ 
1 ੧ ਪੰਚਾ-ਪੰਜ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਾਰ-ਕਾਮ, ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 

ਹਉ ਮਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਘਰ ੭. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥ ਹਉ 
ਰੰ ਸੰਤ ਧੁੂੜ। ਮਨਹਰ--ਮਨ ਲੂ ਹਰਨ ਮਨ ਲੂ ੨ (੭ 

0 ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬੈਨ-ਬਚਨ, ਬੋਲ। ਕਤਹੂੰ-ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ੮; ਸਾਧਕ ਸਗਿ/ਕਜੋ ਸਭ ਆਪ (0 0 ੯. ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥ 0 
0) ਧਾਵੈ-ਦੌੜਦਾ। ਅਸਥਿਤਿ-ਟਿਕਾਅ। ਨ 

ਰ੍ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥ 

ਨ ਹੀ ਨ [ਐਲ ਜਨ ਪਦਾ ਅਰਥ . ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ-ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਬੈਰੁ--ਵੈਰ। 
ਮਪ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? _____ ਯ੍ਰਗਾ-ਵਿੰਗਾ। ਬੀਗਾ ਧੈਰੁ-ਵਿੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ। ਕੋ-ਕੋਈ। ਹੱ 
0 ਉ: ੧. ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਦ-ਪਲਮੰ_ ਸਨੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਮਨ .ਤ' ਉੱਚੇ 'ਖਪ ਦਾ 0 
1 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦੀੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ... ਉਇ 0 ਹ ਪੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ । ਹਉ-ਹਉਮੈ। ਤਜੈ--ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਿ ਆਈ- 

| ੨. ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਵੁੱਲਡ _' ਤੋਂ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਚੈ। 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ? ਨ 
0 ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ _ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਰ ਮੰ 
। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ( 
0 ਉ: ੩. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ _ਉ: ੧. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਮੈ 
(1 ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਭੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਭਾਵ ੍ 

0 __ ੪.ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨੂ 
ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਅੰਮਿ੍ਤ-ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 0 
| ਪ੍ਰ: _ ਅੰਮਿਰਤ-ਰਸ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? __ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 6 
੧੬੦੬੪ ੨੬੬(੨੬(੬੬(੬੯੬੬੬੦੬੯੬੯੬੦੨੯੬6੨੨੬੬੯੬੬੯੬੯੬੯੬੬੦੨੦੩੬੬੯੬੯੬੬੩੯੬੯੬੯੬੦੬੯੨੯੬੦੦੯੬੬੪੬੯੦੯੬੦੬੯੬੦੦੨੦੨੬੦੩੦੪੬੯੨੦੨੬੫੨੦੨੦੨੦ 6 



ਗਿਹ ਤਰ ਜਨਕ ਸੀਨ ਲੀਗ ਨਾ (੪੨੨) ਗਾਉਂੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ੫-੫ੰਨਾ ੨੭5 
ਦਰ ੨੨੫੬੯੨੯੬੦੬੧ਟਟ੬੯੬੦੨੦ਟ੦੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬੬੯੬੯੬੬੯੪੯੬੬6੬੬੦੬੬6੬6ਣਟ੬6ਟ੪੬੦੦੬੦੩੦੪੬੦੦੦੬6ਟ੦ਟ੦੬੦ਟ੦੬੦੦੨੯੬੦੬ ੨੬੧੨੬ 

ਨ ਉ: ੨(ਉਹ ਇਸ ਸਤੀ ਕਿ ਸਾਬਆਂ ਦੀਜੋਗੜ'ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਬਹੁ-ਕਦੇ ਭੀ । ਧਾਵੈ-ਦੌੜਦਾ, ਭਟਕਦਾ । ਵਿ 

ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ _ਬਸਤੁ-ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ । ਅਗੋਚਰ-ਜਿਸ ਤਕ ਸਰੀਰਕ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ( 
& ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਹੈ-ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਰੁ-ਉਹ ਮੈ 

੩.ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ __ਮਰਾਤਬਾ ਜੋ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਸਤੂ । ਨ 
੍ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ । ਥਾਨਿ ਊਚੈ-ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਮਹਲਿ-ਮਹਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ 
| __ ੪. ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਲ ਲੜ ਬਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਭਾਕ ਚੌਗੀ ਕਹਾ 

ਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਧਰਮ-ਫ਼ਰਜ਼। ਨਿਧਾਨ- ਨੂੰ 

ਮਹ ਪੁੱਟਦਾ। ਰਹ ਨ ( 

ਜੰ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਇ ਮਲਿ _ ਨ 
( ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਹਜ਼ੂਰ ! ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਲਈ ਟਿਕਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨੂੰ 

੧ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ । 0 
ਮ੍ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਇਹ _ ਉਂ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਮਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਨ 
ਮੰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਮਨ ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਉ: ੬.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ੨. ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ; 

0 ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ (ਪਰਮਾਨੰਦਾ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੁਖ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਨ 
(1 ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ੩.ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰ 
ਲੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ (ਬਸਤੁ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ 
( ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। £੍; 
$ ਉਂ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ੪. ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਰ 
ਨ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਾਤਬਾ, ਭਾਵ ਆਤਮ- ਨੂ 

0 __ ਦ-ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨੂ 
ਸੰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਾ-ਭਾਵ, ਅਪਣੱਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੋਚਰ ।$ 
ਨ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ | 
( ਤ਼ ੩ = 0 

ਨ ਪ੍ਰ: _ ਹੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਪੂਰਨ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
0੧ ਉੱ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ. ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਉੱਚੇ ਨੂੰ 
(6 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨੈ। ਨੂੰ 
ਆਉਂਦੀ ਤਾ 01 

੧੧ ਕਿ ੍ ਹੈ ਵੇ ਵਲ ਜਿ 
੧ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੂ ਪੇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰੁਪ ਰੁਪੀ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 
0) 
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( ਮਾਖਣ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੩। ੭. ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਧਰਮਾਂ) ਨੂਹ 
0) _੧. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਨੂ 
6 _੨. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨ 

( ੨ ਰਾ 3 ਤੋੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗਿਆਨ 8  _੩. ਸਾਧਸੈਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥ ਸੁੜਤ੍ਤਾ ( | 
009 ਲ ੪ % ਇਿਲ ਤਾ 0 

੧ ੪. ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 0 
(6 ੫. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਹੱ ੩ < = ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹੂ 
0 _ ੬. ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥ ਨ ੍ <_. ਐਂ 
ਨ ਦੀ ਸਗ ਨੈ ਜਿ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨ 

ਨ ਮਿ ਨਾਧੀ ਕੇਕ ਦਾਨ ਜਿਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। % ੮. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕੇਵਲ ॥ । ਦੇ 8 ਸੀ ੍ [੨ ਕੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ੮. ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂ 
। ੯. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 
1 ਹਾ ਨਲ ਪਤ ਅਰਬ ਏਕ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ 
. ੧੨੯੨੦੨੯੬੨੦੦੨੦੯੬੦੨(੬੦੬੦੨੬੦੦੬੯੬੯੬੦੬੦੨੦੬੦੬੨੧੨੦੨੦੬੬੦੦੬੬੦੬੯੨੦੦੬੯੬੦੬੦੬੬੯੬੯੬੬੯੬੯੬੦੦੨੦੬੦੨੨੬੦੨੬੦੬੦੬੨੬੨੧ ੧੩ 
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੧੨6 
ਰਾ 

੨੦੦੦੦੦੬ 

4 

2 

ਨ 

(656 

ਤਕ ਨਟ ਤਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ `_ (੪੨੩) ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਖਮਨਾੀ % ੪-ਪਨਾ ੨੭5-੭੨ 

੨੨੧੨੦੨੨੨੨੧੨੨੩੬੪੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੬੦੨੬੯੬੬੦੨੦੨੬੦੨੯੨੬੦੬੬/੬(੬(੬੬੯੬੪੨੦੨੦੨੦੨੨੨ 4<੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੦੦੦੨੦੦੬੬੧ ੨੨੩ 

ਨਾਮ ਭੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਉ: ੫. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ $ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ 8 

ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨ; 

ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿ ਸੰਗੀਓ! ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ & 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਅੱਗੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 

ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਰੰ 
ਨ ਸਾ 

੨ 

ਜਦਾ ਹਾ।। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨੁ ਪੁਨੀਤ ॥੧੦॥ ਨ 

. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ (ਨ ੫, ਧੰਨਾ ੧੬੨4) ਨ 

੨. ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੈਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥ ੬. ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਮ 

੩. ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਾਜਾ ਭੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
8. ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥ ੭. ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਹਰ 

ਰਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 0 

੧ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ ਪ੍: 0 
੬. ਸਾਧ ਕੈ ਸੇਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥ ਲਮਕ ਰਤਨ ( 

੭. ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥ ਉ: ੮. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨ 
੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨ 

੯. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗੀਮਿ ॥ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
੧੦. ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥ ੯. ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਉਧਾਰੈ--ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ ਹੂ 

ਕੁਟਬ-ਪਰਵਾਰ । ਨਿਸਤਾਰੈ-ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭੁ ਕੋ-ਹਰ ਇਕ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। __ ਲੂ 
ਜੀਵ। ਵਰਸਾਵੈ-ਵਰਸਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣਾ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ । ਸਾਧ ਸੰਗਤ 

ਹੌ । ਲਾ ? ਰਿ ਇ ਗੀ << 0 

ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਦੇਵਾ-ਇੰਦੁ ਰਾਜਾ। ਪਲਾਇਨ-ਨਾਸ ਉਨ ਰਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਬ-ਸਰਬ, ਸਾਰੇ। ਰੀਮਿ-ਪਹੁੰਚ। ਇੰ ਹਰ 

ਅਗ? ੧. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ ੍ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ੨. ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥ ਰੰ 

ਅਰ ਜਿਗਰ ਗਤੀ ਤਰੀ ਹੈ ੩. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥ ਰੰ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ੪. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥ । 

ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, __ ੫. ਸਾਧ ਕੈ ਸੈਗਿ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ __ ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥ ॥ 
ਰਿ ਤਨ ੭. ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ । 

ਆ ਨ ੮. ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥ ਨ 

_ਸੱਜਣਾਂ-ਮਿੱਤ੍ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ੮. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ॥ 
ਰੀ ਨ ਤੈ. ੧੦. ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ॥੬॥ । 

੩. ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਉਹ ਨਾਮ- ਪਦ ਅਰਥ : ਘਾਲ-ਮਿਹਨਤ, ਤਪ ਆਦਿ ਸਹਾਰਨੇ। ਮ੍ਰੈ 
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5 (ਲਾਅ 4 ਨੂ ਦੂ ਦ਼ << ੧1 

ਹੈ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜੋ ਵੇਦ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ _ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੱਤਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 
ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ “ਸਾਧ” ( 

ਵਰ ਕੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੀ $ 
0 ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਰੀ ਨ ਲੂ ੬ ਪਉ ਅਸਲ 0 
1 ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਦ ਭੀ ਨਹੀਂ _”ੱਤ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਨਾਉਟੀ ਨ 
ਮੀ ਤਾ ਨ ਸੰਤ, “ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ” ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂੰ 
00 ਨ ਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੰ 
0 ੨. ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ-ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਗਿ 
ਹੀ ਹਲ) ਏ ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 
0 ਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ। ਦੇ ਰੀ ਜਸ ਉ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਟੁਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ 6 
1 ਦੇ " = = = ਸਿਘ ਘਾ $- ਉੱ 

ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ __ਪੱਖੱਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
(; ਉ: ੩. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਅਜੇਹੀ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂ 
ਕਉ. ਕਰੀਮ ਰਾ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਜਲੀ ਨੂ 
। ਹਸਤੀ ? ਪੀ 6 ਦਰਜੀ ਹੀ ਜੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ 
ਹੀ ਇਤ ਕਿ (੬6 ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੈਰੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ 0 
1 ; ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦਾ-ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ਼ਰ _ ਰੂੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
( ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੌਤਿ-ਨੇਤਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਯਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸਿੱਧਾਂ ਜਾਂ ਤਪੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮ$ 
(8 ਉਹ ਵੈਂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨੂੰ. 
( ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਛਿਪਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਨ ਜਦ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ _ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਮੰ 

(ਮਹਿਮਾ) ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ) । ਲਈ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਨੂੰ 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਅਰਾਮ ਸਭੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਨੂੰ 
। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਨੂ 
ਮਿ ਉ: ੪.ਹਾਂ! ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪੰਨਾ ੧੩੫੭ 'ਤੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪ % 
(0 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸੈਤ ਦੇ ਛੇ ਲੱਛਣ (ਚਿੰਨ੍ਹ) ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਨੂਹ 
(ਹੱ ਹੈ। ੧. ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਨ; 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕਈ ਅਕਲਵਾਨ (ਸਿਆਣੇ) ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ _ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

ਮਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ੨. ਸੁਖ ਦੁਖ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ 
ਹਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
| ਸਕਦਾ ? ੩. ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ $ 
ਇੰ ਉ: ੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
| ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ੪. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ 
ਨ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ- ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1 
੬ 2 ਰਾ ਕਦ ਦਾ ਰਾ ੧੨੦੯੬੬੦੬੨੬੪੬੦੨੦੦੦੨੨੪੨੨2੨੬੬੬੯੬੯੬੬੪ਟ੬੪੬੦੨੨੬੬੪੬੦੬੯੨੬੬(੬੬੦੬੦੨੦੨੨੬੯੬੯੬੬੨੦੨੬੬੯੬੯੪੬੬੪੬੦੨੦੩੯) 
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00 

0 ਨਨ ਚਰ ਘਰਾ 
& ਤੇ ਤੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
0 ੬. ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 

0 ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਰੀ 4 ਛ 2੩੪ 

। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ-- 

। ਮੰਤ੍ਰ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ, 
ਨ ਧ੍ਰਾਨੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨਹ॥ 
੧ & 

| ਗਾਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖ, 
(0 ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥ 
ਮਰ ਦਯਾਲੰ, ਸਰਬਤ੍ਹ ਜੀਆ, 

ਨ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ॥ 

(8 ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥ 

ਮਹ ਉਪਦੇਸੈ, ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਹ, 

ਨ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥ 

। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤਿ ਸੁਵਣੰ, 
1 ਆਪੁ ਤ੍ਰਾਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੂਕਹ ॥ 
10 ਖਟ ਲਖ੍ਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ, 
ਮਹ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੂਜਨਹ ॥੪੦॥ 

6 ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਛੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਓਹੀ ਸਾਧ ਜਾਂ 
੯, ਭਰ ਵਲ << 0 

$੧ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ 
ਕਉ 

ਨ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
੧1੭ 2੪ 

ਨ ਰੰ ਕਿ- 

੫੮ 

1 ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਰਿ ॥ 
ਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੯੯੭ 

ਮਿ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾੜ੍ਹ ਲਈ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ 
ਹੀ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 
ਹੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 
੯ 

ੜੇ ੮ ੪ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਠਵੀਂ 
0) ਰੇ 
(4 ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਨ ੧. ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
6 ੨. ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 
੧0% ਸਿ 

0 _੩. ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥ 
(੧ 
4 

ਲੀ ਪਦ ਅਰਥ “ ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਸਾਚਾ-ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ 
ਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ। ਅਵਰੁ ਕੋਇ-ਕੋਈ 

0 ਹੋਰ । ਪੇਖੈ-ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ-ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਇਹ 
। ਲਛਣ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਹਮ 
6 ਗਿਆਨੀ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ। 
0 

ਨ 
0 ਪ੍ਰ: ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰ੍ ਰੂ 
0 ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ? 
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ਗਾਉੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਨ: ੫-ਪੰਨਾ ੭75 
੧੬੦੬੦੬੧੦੯੦6੦੯੬੪੬੦੦੬੬੧ਟ੦੬੬੬੧੬੦੬੦੬੬੦੬੦੦੬੦੦੦੬% ਲਾਅ ਆ ਕਲਾ ਨਾ ਣਾ ਣਾ ਤਾ 

ਉ: ੧. ਰਿ 

0 4 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

੩. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥ 
੨. ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥ 
੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ॥ 
੪. ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥ 
੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿ੍ਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥ 
੬. ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੈਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥ 
੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ 
੮. ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥ 
੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਨਿਰਲੇਪ-ਬੇਦਾਗ਼। ਅਲੋਪ-ਸਾਫ਼, ਦਾਗ਼ 

ਰਹਿਤ । ਨਿਰਦੋਖ--ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ, ਪਾਪਾਂ ਤੋ' ਬਰੀ। ਸੂਰੁ-ਸੂਰਜ । 
ਸੋਖ-ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ। ਸਮਾਨਿ--ਇਕੋ ਜਿਹੀ। 

ਰੈਕ-ਕੈਗਾਲ । ਤੁਲਿ-ਬਰਾਬਰ । ਪਵਾਨ--ਪਵਨ, ਹਵਾ । ਏਕ-- 
ਇਕ ਤਾਰ। ਬਸੁਧਾ--ਧਰਤੀ। ਲੇਪ--ਪੋਚੇ, ਲੇਪਣ। ਗੁਨਾਉ-- 
ਗੁਣ। ਪਾਵਕ--ਅੱਗ। ਸਹਜ-ਕੁਦਰਤੀ, ਸੁਭਾਵਕ । 

ਅਰਥ . 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦੱਸੋ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋਂ , ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਸੈਸਾਰ 

ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ 
ਅਸੈਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, 
ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੈਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉ: ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਗ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਲ- 
ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੩. ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਰਹਿਤ ਸਮਝੋ । 

੪. ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨੦੬੯੨੦੦੦੨੦੨੯੨੦੨੦੨੪੨੬੩ 

ਸੰ 

੧੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੫੬੦੦੦੩੦੬੦੬ 
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ਨ 1! ਰਾ ਲਾਗਾ ਅਲੀ ਕਲਾ ਅਕਲਾਂ ਅਲੀ ਆ. 

0 ੫. ਉਸ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ 
ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਨ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ । 
੧ 

 ਉ: ੬.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਤੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ 
( ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ 
। ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ 
ਿ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

6 ___੭.ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੱਕੋ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ' ਕਿਸੇ ਵਲੋ 
। ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦਾ, ਉਹ 
0 ਇਕ ਸਾਰ ਹੀ ਧੀਰਜਤਾ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
(8 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 
6 ਉ: ੮.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਖੋਦਣ 
। ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਸਮਾਨ 
੍ ਹੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
( ੧੧ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ 
ਨ ਗੁਣ ਹੈ। 

ਨ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ 
0 ਅੱਗ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਦੇ 
( ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੋਈ ਆਪ ਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 
0 ਜੋ ਭੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
। ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ।% 
& ੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥ 
ਨੂ _੨. ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥ 

੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 
ਸਜ 

੩" ਮਾਲ 

ੱ-(੨ਵ੨ 

0 ੪. ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਰਿ ਆਕਾਸੁ ॥ 
। ੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ ਸਮਾਨਿ ॥ 
੧ _ ੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥ 
$ ੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
(| ੮. ਮਨਿ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥ 
& _ ੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ 
6੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 
ਨ ਪਦ ਅਰਥ “ ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਪ੍ਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ। 

ਧਰ-ਧਰਤੀ। ਸਤ੍-ਵੈਰੀ। ਜਿਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੇਇ-ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 

$ ਅਰਥ : 
0 ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭੀ ਨਿਰਮਲ 
ਮਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ੰ ਪ੍ਰ: ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ? 
] ਉ: ੨.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨੂੰ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ 

ਦਿ ੧੨੨੨੧ 

ਇ ਆ, ਰਾ, ਦੀ ਕਲੀ ਕੀ ਕਲਾ ਪਕਾ ਕਾ ਦਿਲਾ ਕਲਾ ਆ, ਦਾ ਰਾ, 

੨੬੯੨੦੬੯੬੬੬੬੦੨6੨੦੦੬6੬੯੬6੦੯੨੦੨ਣ੯੬(੬੬੬੯੬੦=੦=੦੬6=੦੦੨੧ਠ੦= 
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ਦੋ: ੯. 

੧੦. 

ਬੁਖ਼ਾਰਾਤ ਆਦਿਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਜਲ ਵਿਚ ਮੈਲ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਲ ਆਪ ਜਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ 
ਦੇ (ਅੰਗ) ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। 
. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ । 

. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ 

ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 
. ਹੈ ਭਰਾਵੋਂ ! ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੋ 
ਜਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 

ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
. ਹੈਂ ਸੱਜਣੋਂ ! ਉੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

. ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਅਜੇਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕਿਵੇ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ ? 
ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੨। 

੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
੨. ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 
੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਇਆ ॥ 
੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ 
੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥ 
੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥ 
੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥ 
੮. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥ 
੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਰੀਨਾ-ਚਰਨ-ਧੂੜ। ਆਤਮ ਰਸੁ-ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਅਨੰਦ । ਚੀਨਾ-ਪਛਾਣਿਆ। ਮਇਆ- ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ, 
ਮਿਹਰ। ਕਛੁ-ਕੋਈ ਕੌਮ, ਜਾਂ ਗੱਲ। ਸਮ ਦਰਸੀ-ਸਭ ਵਲ 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬਰਸੀ--ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । 
ਪੰ ਤਵ ੧੧੬ 
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ਇ ਮੁਕਤਾ-ਅਜ਼ਾਦੀ। ਟਰ ਤਰੀਕਾ, ਮਰਯਾਦਾ, ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਆਸ-ਟੇਕ, ਆਸਰਾ। ਬਿਨਾਸ-ਨਾਸ, ਨ 
ਉ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਭਾਵ। ਸਮਾਹਾ-ਸਮਾਈ ਹੋਈ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਉਮਾਹਾ- ਨੂ 
। ਅਰਥਾ : ਉਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਉ। ਲੋ--ਲੈ ਕੋ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ । ਬੰਧਾ-ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ (0 

ਪ੍ਰ: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ? ਉਆ 9 ਰੀ 
(| ਉ: ੧.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹੀ ਅਰ ਕਸ 
ਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕ ਹਮ 
ਇਉ ੨. ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਤਮਿਕ-ਰਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ : ਹਰ 
ਮੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ-ਰਸ ਜਾਣ _ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂ 
ਰੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 0 
੍ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿੰਮਰਤਾ ਸਹਿਤ _ ਉਂ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੂੰ 
। ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਨੂੰ 

ਨੂੰ __ ੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
ਹਿ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ੨. ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਖ, ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 0 

0 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 0 
1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ 
($ ੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੂ 
0 ਸਭਨਾਂ ਵਲ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 0 
ਹੂ ੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ 'ਤੇ ਇਕ ਅੰਮਿ੍ਤ ੫.ਹੇ ਭਾਈ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਭੀ ਨੈ 
ਹੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੈਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹਰੈ 
0 ੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੂੰ 
(( ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੂੰ 
੮. ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯੁਗਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ੍ ਰਹਿੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ' ਜੋ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨ 
੯ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੱਬੀ-ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਹੈ। ਜਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਟੂ 
ਇੰ ਭਾਵ ਜਿਵੇ' ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੂ 
8 ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ। ( ਹੈ 1 ਦੇ 1 ਖ੍ 01 ਇ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਸ 'ਦਾ ਮਨਖਮਜਨੰਮ ਗੀ ਰਹਾਂ ਸਰਬ 
0 ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਫਲਾਂ ਲਹ .% ਫਲਦਾ ੧1 ( 
0 ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੩। ਪ੍ਰ ਨਜਰ ਅੱਜ ਵਿਚ ਰਕਮ ਸਿਲਨੀਗ ਹਲ ਜੀ ਨ ਮੱ) 

01 

% ਦੂ ਦੂ 8 0 ੨. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ ( 
0੧ _੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ 4. ਰਿ ਕਤ 
0 ੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ 
0 ੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ॥ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੪। 
& _ ੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥ ੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੈਗ ॥ 8 
6 ੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ॥ ੨. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੈਗ॥ 
੮. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ ੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਮੂ _ ੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੈਗਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ ੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 6 
ਜਤ ੫. ਰਮ ਸਿਹਰਾ ਜਾਚ ਜਬਰ 6 ਹਰ 
੦੨੦੨੦੬੦੦੧੨੯੩੯੨੯=੯੦੦੦੦੨੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੬੦੨੦੦੨੦੦੨੦੦੬੦੨੦੬੯੬੯੬੦੬੯੩੬੦੯੬੯੩੦੦੦੦੩੬੦੬੯੬੯੬੦੨੨੨੨੦੨੨੨੬੨੨% ੧੨66੨੦੬੦੬੦੩੨੯੭ 
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੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥ 
੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
੮. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਏਕੈ--ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ _ਦਾ। ਰੈਗ-ਪਿਆਰ। 
ਸੈਗ-ਸੈਗਿ, ਨਾਲ। ਆਧਾਰੁ--ਆਸਰਾ। ਸਦਾ ਸਦ-ਹਮੇਸ਼ਾਂ ! 

ਅਹੰਬੁਧਿ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਹੈਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮਤਿ। 
ਤਿਆਗਤ-ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਪਰਮਾਨੰਦ- 
ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 
ਸਹਜ--ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਬਿਨਾਸ-ਨਾਸ, ਅਭਾਵ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਹਰ ਸੈਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇਕੋ 
ਪ੍੍ਭੂ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਕੀ ਪਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

. ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ- 
ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਭੀ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। 

. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

. ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਗਿਆਨ-ਜਾਗਰਤ ਵਿਚ 
ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਮੱਤ ਭੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ 
ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

੮. ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖਿੜਾਉ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੯. ਇਉਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ 
ਸੁਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।੫। 

੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
੨. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੈਗਿ ਹੇਤਾ ॥ 
੫ ੨੫੦੩੫੦੩੦੩ ੨੧54੩੪੦੪੪੦੩ ੨, 
੨੧੨੦1 ੧੨-411-<1-< ੮੦੧੩੦ ੨੦੧<<੧< ੧ 

ਪ੍ਰ: 

੫-੬. 

੧, ਰਾ, 
ਤਕ ੭੭-3੩੦-੭੩੨੯੧੨੩੨੯ ੭੩੦੩੨ -੭੩4(5੩੨੮੧ 
ਦਾ ਰਾ ਲਾ ਰਲਾ ਕਲਾ. ਲਾ 

(੪੨੯) 
੧੧੨੦੨੦੬੧=6੨੯੨੦੬੦੨੯੬੦੨੦੨੯੬੦<੯੬੬੬੯੬੬੬੬੦੦੦੬੬੧ 

੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ॥ 
੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ ਮੀ 
੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ 
੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥ 0 
੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ _ ਨ 

ਕਦੀ ਕਦ ਦਾ 

੮. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ॥ __ ਨੂੰ 
੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥ _ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬੇਤਾ-ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਰਮ, ਵਾਕਿਫ਼। ਹੀ 

ਏਕ ਸੈਗਿ-ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ _ਨਾਲ। ਹੇਤਾ-ਪਿਆਰ। ਅਚਿੰਤ- ਨ 
ਅਚਿੰਤਤਾ, ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰੀ। ਨਿਰਮਲ-ਮਲ ਤੋਂ ਹੀਣ, ਸਾਫ਼, ਨੈ 
ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੰਤ-ਮੰਤ੍, ਉਪਦੇਸ਼। ਬਡ--ਵੱਡਾ। ਨੰ 
ਦਰਸੁ-ਦਰਸ਼ਨ। ਪਾਈਐ-ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਲਿ ਬਲਿ-ਸਦਕੇ। 2 
ਖੋਜਹਿ-ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਮਹੇਸੁਰ-ਮਹਾ ਈਸ਼ੂਰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ (ਆਦਿਕ ਹੈ 

੨੦੬੬ 

ਦੇਵਤੇ)। ਮਹ 

4#ਰਾਲ : ਹਉ 

ਪਰ: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ? 4 
ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੂੰ 

ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। 0 
੨. ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ $ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ੍ 

੩. ਉਸ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੂਰ 
ਅਚਿੰਤਤਾਈ, ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੪. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਹੂ 
ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (0 

੫. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ।$ 
ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 

੬. ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਨੂੰ 
ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

੭. ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

੮. ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਰ 
੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨ 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 1 
੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਨ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।੬। ਨੂੰ 

੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ ॥ ਹੈ 
੨. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ੍ 
੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦੁ ॥ ੍ 
੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥ ਨ 

ਹੀ ਨਾ 
੦੬੦੦੬੦੬੦੨੦੦੯੦੯੦੦੦੯੦੬੦੦੦੦੬੦੨੬੬੬ ਲਾਲਾ ਕਲਾ, ਅਖ 

ਉਇ (1 ੫ ਮੋ (ਨ ਰੀ 



ਲਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ ਗੁ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੰ 

੪੨੧੬੧੨੦੬੦੦੬੯੨੦੦6੨6੬੧੬6੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੯੦੯੨੬੯੦੯੨੨੦੨੬੧ 

[ 0 ਕਾ ਸਜੀ ਕਾਂ ਕਿਆ ਨਾਂ ਜਾਇ ਐਂਡ 
ਮੂ ੬. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ ( 

ਮੀ ੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥ 
&) ੩੪ 

॥ ੮, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੋ ॥ 
੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

। ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਗਲ--ਸਾਰੇ। ਮਨ ਮਾਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ। 

੨੨੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦ 
ਮਾ 

੨੦੨੦੨੦੨ 

੯੨੯੨੬ ੨੦" 
6੨0੦੬੦੦੨ 

ਮਣ 

ਭੇਦੁ-ਰਾਜ਼, ਮਰਮ। ਅਦੇਸੁ-ਪ੍ਣਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਧਾਖ੍ਰ- 

ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਭੀ। ਮਿਤਿ-ਹੱਦ, ਬਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। 

ਗਤਿ-ਹਾਲਤ। ਬਖਾਨੈ--ਆਖ ਸਕਦਾ। 

ਪ੍ਰ: 

ਅਰਥ . 

ਹਜ਼ੂਰ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ 
ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ। 

੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 

ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ 
ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। 

ਲਈ 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਭੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ? 

੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ 
ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ । 

੪. ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ । 

੫.ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 
ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

੬.ਹੇ ਭਾਈ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 
ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। 

. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ 
ਉਸ ਦੀ ਮਿਤ ਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਭੀ 
ਹੈ ? 
ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਓਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ 
ਸਦ ਚ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

(੧੨ (੭ਕ ੬੩੧੬੦" (੬ ੨੨ 4੨੩੨4 ੩੨4 ੩= 
(੧੨੧ ੧੬੦੨੬੦ ਅਲ ਅਲ ਅਲ 

ਪਉ 

(ਦਲ "ਦੱ ੨੬੦੬੦੬6੨੦੦੪੬੦੨੯੬੦੬੦ 

_ਕਇਲ ੨੯੫੬੬ ਮੇ ੪-ਪੰਨਾ ਵੀ 

ਰਚਨ ਨਲ ਅਪਕਰ 
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ 
ਹੈ।੭। 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਥੁ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੈਕਾਰੁ ॥ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 

_ ਪਦ ਅਰਥ : ਸਿਰਿਸਟਿ-ਦੁਨੀਆਂ। ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ-ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ--ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ। ਬਿਧਾਤਾ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ--ਸਾਰਿਆਂ 
ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਨਾਥੁ-ਖਸਮ। ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਥੁ- 
ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ--ਮਾਲਕ । 

ਐਆੱਰਾਲਂ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਕੀ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਉ:੧-੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ 
ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੀ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੈੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ । 

੩. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਅ ਦਾਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੪. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਧਾਤਾ ਸਰੂਪ 
ਹੈ। 

੫.ਹੇ ਭਾਈ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ 
ਹੈ। 

੬. ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਦਾ 
ਸਹਾਇਕ ਹੈ। 

੭. ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਹੂ 
ਨੂੰ ਓਪਰਾ-ਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

੮. (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ 
ਜਿਜਨੀ ਤਾਂ ਆਪਨੀ ਪੰਧ ਤਨਿਰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ 
ਲਈ-- 

(ਲਗ ਦਾਗ ਸਦਾ ਦਾ 
=ਹ [6 

ਨਾ ਣਾ ਸਾ 
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(6 ੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ _ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਗਾਨੇ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ, 
ਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਪਾਪੀ-ਪੁੰਨੀ ਦਾ 

੍ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਵਿਤਕਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 

ਹੈ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ _ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ 

ਮਹ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ' ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ __ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਰੀਰਾਂ 
ਹੈ।੮੮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 

ਨ __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ _ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ-- 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖਦੇ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥ 
ਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਿ 

ਹੂ; ਦੀ ਲਖਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਠਦਾ ਹੈ-- 

& ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ __ ਆ 
(0 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਅਨ ਸਾ 
(6 ਅਸੀਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . ਰਿ 

0 ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ___“. ਜਿਥੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਮਝ 
[ ਹੀ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬ੍ਰਹਮ 

| __ ੧. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ, ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ 
ਹਉ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਨੂੰ ਰੈਣ ਪਰਾਹੁਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-- 
ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗਉ ਕਿਛੁ ਥਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੬੨) 

ਮੀ ੫ ਹਵਾ, ਰਿ ਰਿ ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ॥ _ (ਪੰਨਾ ੪੬੯) 
ਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਮੇਸਾਂ ਇਹੋ ਦੀ 

੧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨ ਗੀਤ ਇੰਹੇ ਚਾਲ ਸਰਦਾ 
ਨ ਹੈਂ-- ਰਾਜ਼ ਨ ਦੁ ਮੁ ਨ ਚਾਹਉ, 

। ਪੀਤਿ ਲਾਰੇ 
(0 ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ॥ (ਪੰਨਾ 5੩) ਸਿਉ ਰੀ ਰਿ 

0 ੨. ਬ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ _।ਆਨੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ 0 -- &੍ ਦਾ ੧ ੨੩ < > 2 ਦੇ 

ਹੀ ੬4404 ਜੀਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

( ਘਾ 9 ਤਤ ਉਹ ਰਾਤ ਸੌ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ 
0) ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੱ ਕਰ ਉਨ 

ਦਰ ਕਹਨ ਬਿਲ -ਡੀ'ਲੋਂਈੀ ਜ਼ਿਲਕ ਨ੍ਹੀਂ ਕਿ=- ਤਹ ਪਾ ਦੀ “ਵਗ ਪਲਾਂ 'ਜਲਮ ਮੇ ਇਲ ਬਦ 
. ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ 
0 ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੭੧) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ- 

ਮੰ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ॥ __ (ਪੰਨਾ 885) ਡਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਜੁਰੀਆ॥ 

ਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੧5) 

ਹੂ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਂਦਿਆਂ, _ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਇੰ ੩. ਇਕ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ _ਸਿਮਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੈਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
| ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ' ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ____ ੭, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ 
ਮਰਨ ਅਥਵਾ ਆਵਾਗੌਣ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨ੍ਰੀ-- 
 ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਭਰਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨ 
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਕ ਖੇਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇੜ ਨਹਿ ਨਹਿ ਝੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥ 
0 ਇ ਅਜ ਦਾ ਘਰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥੧੬॥ 
6 ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ- ਨ ੀ 

ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੯5) ੮. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਹੌਕਾਰ ਤੋਂ । 

੪.ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ _ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
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0 ਉਹ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ 
। ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ' ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ- 
ਹੀ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
0 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥ (ਪੰਨਾ ੧8੨੭) 

(੯. ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ “ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ 
ਰਹਤ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬੀ-ਨੂਰ ਟਪਕਦਾ ਹੁੰਦਾ 
ਰੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ 
ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਨ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥ 
। (ਪੰਨਾ ੬੧੯) 

ਉ ___ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ 
ਰਿ ਅਸਚਰਜ ਖੇੜਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ-- 
ਉਹ ___ ੧੦. ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
6 ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ 
6 ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨਸੁਾਰ- 

ਮੀ ਕਉੜਾ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਨੈ॥ (ਪੰਨਾ ੭੯੬) 

ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ- 
| ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੪) 

6 ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ 
6 ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
0 ੧੧. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਨ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ॥ 
ਹਰ ਰ (ਪੰਨਾਂ ੬8੬) 
0 ਉਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਭੀ 
ਰੰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ- 

(0 ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੬੬) 
। ੧੨. ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ- 
ਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਗਤ ਨਿਰਵੈਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧8੫) 

ਹੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ 
ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੀਰਜਤਾ ਨਾਲ 

ਮਰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ : 

ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ॥ __ (ਪੰਨਾ ੩੩੭) 
ਇੰ ੧੩. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-- 
ਕਰ ਹਰ 

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ॥ 
(ਸ਼ਲੌਕ ੧੬, ਪੰਨਾ ੧੪85੭) 
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੧੬. ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਵਾਸਾ॥ 
`___ (ਪੰਨਾ ੬੩੩) 

ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਦੇ 
ਨੌੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਰਿ 

੧੫. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ 
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰ- 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਪੋਚ ॥੨॥ _ (ਪੰਨਾ ੧੫) 

ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ 

(4. ੩੧੬੭" (੧੨੩੬੬ ੨ “ਗਜ ੨੦੨੧ 

ਕਪ 

ਕਦ 

2੫ 

ਹੈ। 

੧੬. ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ-- 

ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ॥ (ਪੰਨਾ ੬੬) 

੧੭. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ 
ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 

ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ-- 

ਅਲਪ ਅਹਾਰ, ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਾ, ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ॥ 
(ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੦੯) 

੧੮. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ-- 

ਡਿਗਿ ਨ ਡੋਲੈ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੯੯੭ 

ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਲਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸਥਿਰ ਅਰਥਾਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। 

੧੯. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਬਚਨ, 
ਜਾਂ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 

ਨੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਿਆ 
ਹੈ ਕਿ- 

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ॥ (ਪੰਨਾ ੩੨੨) 

੨੦. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਸ 
ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, 

ਜਲ, ਹਵਾ, ਆਦਿ) ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ॥ (ਪੰਨਾ ੬੬੫) __ ੬. ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥ ਕੀ 
ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ __ ੭. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥ ਨ 

 ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੮. ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥ ਨ 
(= 0 [-- 00 

ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ । 
ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ । 

। ਨੰਵੀਂ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥ 
੨. ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
੩. ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 
੪. ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ .“ ਉਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਅੰਤਰਿ-ਮਨ ਅੰਦਰ । 

0 ਧਾਰੈ-ਟਿਕਾਏ। ਸਰਬ ਮੈ-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ। ਨਿਮਖ- 
; ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣ। ਅਪਰਸੁ-ਅਛੌਹ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੇ। 

ਅਰਥ : 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਅਪਰਸ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ 

ਲੱਛਣ ਹਨ ? 
ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ 
ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- 

੧. ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ 
ਕਰ ਲਵੇ । 

੨. (ਅਤੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 
ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ । 

੩. ਪਲ-ਪਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । 
੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਅਸਲੀ 

ਅਪਰਸ” ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ' ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
੧. ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥ 
੨. ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੈਜਨ ਦਰਸ ॥ 
੩. ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇੜ੍ਹ ॥ 
੪. ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੈਤਸੈਗਿ ਹੇਤ ॥ 
੫. ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥ 

੧. ਅਪਰਸੁ, ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੋ ਪੈਸਾ, 
ਰੁਪਇਆ, ਮੋਹਰ ਤੇ ਧਾਤ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ 
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹਣ ਦੇਵੇ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਸ ਦਾ ਅਸਲ 
ਸਿ ਗਿ 

ਰਲ, ਇਨ ਕਲ. ੩੩੦4 -ਕਲ- 
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ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਿਥਿਆ-ਝੂਠ। ਪਰਸ-ਛੋਂਹ। ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ 
ਨਿਰੈਜਨ ਦਰਸ--(ਅੰਜਨ)-ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈ 
ਪ੍ਰੀਤਿ। ਤ੍ਰਿਅ ਰੁਪੁ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਹੇਤ-ਪਿਆਰ। ਕਰਨ- ਨੂੰ 
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਹੂ ਕੀ-ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ। ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਨ 
ਪਰਹਰੈ-ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਬਾਸਨਾ-ਵਾਸ਼ਨਾ, ਫੁਰਨਾ। ਟਰੈ--ਟਲ ਨ; 
ਜਾਏ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ-ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। 
ਦੋਖ-ਵਿਕਾਰ। ਪੰਚ ਦੋਖ-ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਨ 
ਮੋਹ, ਅਹੈਕਾਰ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜ। ਮਧੇ-ਵਿਚ, ਵਿੱਚੋਂ । ਕੋ-ਕੋਈ 6 

ਵਿਰਲਾ। ਨ 

ਆਰਲੋਂ “ _ ੧ 

ਪਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉੱਪਰ ਦਸ ਆਏ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰ 

ਅਪਰਸ _ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਣ ਭੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਮੂੰ; 

ਹਨ ? 00 

ਉ: ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਅਪਰਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਰ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣ (੧ 
ਭੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

੧. "ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਹੀਂ ਨੂ 
ਦੇਂਦਾ, ਭਾਵ ਉੱਕਾ ਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੀ 

੨. “ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਹੀ 

੩. “ਜੋ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ (ਹੁਸਨ) ਚੰਗੇ ਰੂਪ-ਰੈਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ- 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੰਦ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਕਦਾ। ਨੂੰ 

੪. “ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ੧ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 0. 

੫. “ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਜੈ 
੬. “ਸਗੋ'ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਮੰਦਾ) ਮਾੜਾ ਨੂ 
ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 0 

੭. ਦਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ- ਨ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

੮. ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਂ _ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਟਲ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੯. "ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰੇ-ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਭਾਈਓ। ਐਸਾ 8 
ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਅਪਰਸ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ $ 
ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ-ਇਕ ਹੀ ਹੋਇਆ $ 

“ਸਗ ੍ ਮਰ 
੬ 

ਰਾ 
੧੨੨੦੦੬੦੨੨੦੦੨੦ 
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(0 ੧. ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥ ੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ 

6 _ ੨. ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥ ਰੀ ਗੀ ਹਕ ਕਰਜਾ ਕੈ ਹੀ 
ਹੀ ਿੀ ਘਰ [1 [1 [ਜਾ 

0 _੩. ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ੧. ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੈਗੁ ॥ ਰੰ 
0; _੪. ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥ ੨. ਸਗਲ ਤਿਆਰੀ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 

( ੩ ਛ. 
ਹੀ ੫. ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੇ ॥ ੩. ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ ( 
ਨ ੬. ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੈਗਿ ਰਾਚੈ ॥ ੪. ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ 
00 ਲੂ ਦਾ ਗਾ ੧) 

੭. ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ੫. ਸਾਧਸੈਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 
0 ੮. ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ੬. ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥ 
੧ ੬ ਡੇ ਪ੍ਰ ਦੇ 

ਮੂ ੯. ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ੭. ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ 
[ ੧੦. ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੌ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ੮. ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥ ॥ 

0੧ __ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਬੈਸਨੋ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ"। ਨਿਹਕਰਮ-- __ ੯. ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ 
੨ ੩ ਰੰ < < ਸਿ 0 

00 ਕਰਮ-ਰਹਿਤ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ _ ੧੦. ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੈਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
0 ਹੋਇਆ। ਬਾਛੈ--ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜੈ-ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨ 
0 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਭਗਉਤੀ--ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਮੰ 
ਮਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ"। ਕਰਿ ਸਗਲ--ਸਭ ਥਾਈਂ ਪੂਰਨ ਜਾਣ ਕੇ । ਨੂੰ 
ਨ ਨਵ ____ ਅਰਪੈ-ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
( ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਅਪਰਸ ਵਾਂਗ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ॥ ॥ 
0 ਭੀ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ ? ੨ 0 
6 ਊ: ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਵਿਚ _ ਪੈ: ਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੀ ਭਗੌਤੀ ਦੇ ਭੀ 

ਅੱਠ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ- ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ? 
0 ੧. ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ-ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ਉਂ? _ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪੂਜਕ ਉਹ ਐ 
ਨ ਆਪ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅੱਠ ਗੁਣ ਹੋਣ-- | 

06 ੨. ਦੂਜਾ-ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਪ ___ .- ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ--ਜਿਸ ਭਗੌਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂ 
ਨ ਨੂੰ ਅੱਡਰਾ, ਭਾਵ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੋਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1 
0; ੩. ਤੀਸਰਾ-ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ੨. ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ-ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮੰਦ-ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ 
( ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । ਮੂਲੋਂ ਹੀ (ਸੰਗੁ) ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। 
ਨ __ ੪.ਸਮਝੋਂ ! ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ੩. ਤੀਸਰਾ-ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ 8 
[__ ੫. ਚੌਥਾ-ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 0 
0 ਕਰਦਾ । ੪. ਚੌਥਾ ਗੁਣ-ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰਵ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨ 
0 ੬.ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਨੂ 
। ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜੇ, ਇਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੂ 
(1 ੭. ਛੇਵਾਂ-ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੋਂ । ਹੂ 
ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ੫. ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ--ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ &੍ 
( <. ਦਾ ਯ ਦ ਰਾ 01 ਦੂ । 

(6 ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ- ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ 
( ੮. ਸੱਤਵਾਂ-ਜੋ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ੬. ਉਸੇ ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਮਤਿ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0 
ਮੱ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਰ 2. ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ--ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ (ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ) ਨ 
ਨਹ __ ੯. ਅੱਠਵਾਂ-ਜੋ ਆਪਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਪੱਕਾ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾਹੈ। _---------- 
ਨ ੧. ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤ ਹੈ, “ਪੰਚ ਰਾਤ੍ਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨੂੰ 
ਮੈ ੧. ਇਹ ਇਕ ਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ; ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਉਤੀ ਪਦ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਗਵੈਤ ਨਰ 

ਨ __ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪੰਜ ਫ਼ਿਰਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾੜ੍੍ ਇਹ ਇਕੋ ਮਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਨੰ 
॥। ਵਾਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਸ ਨਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ- 
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ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ॥ 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥ 
ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ 
ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਤੈਸਾ ਰੈਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਆਗਿਆ--ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ। ਆਤਮ--ਆਪਣੇ 

ਅੰਦਰ । ਹਿਤਾਵੈ--ਹਿਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣੇ; ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੋ। 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਗਈ । ਹਰਖੁ=ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਸੋਗੁ-ਗ਼ਮੀ। 

ਬਿਓਗੁ-ਵਿਛੋੜਾ। ਸੁਵਰਨੁ-ਸੋਨਾ। ਬਿਖੁ-ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ। 

ਖਾਟੀ-ਕੌੜੀ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਮਾਨੁ-ਆਦਰ। ਰੈਕੁ-ਕੰਗਾਲ। 

ਸਾਈ-ਓਹੀ। ਜੁਗਤਿ-ਜੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ (ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੰ) ਪਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 

੨. ਉਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 

੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 

੪. ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। 

ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ 

ਬਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
: ੫. ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀ 

ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ। ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ 
ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਕੇ 
ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। 

੬. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੌੜੀ ਵਿਹੁ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਿਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

੭. ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 

ਪਾ, 

(7੦੧੧੦ ੭ 
ਣ੍ਹੀ € 

(ਰਹ 
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ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 
ਅਨਾਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰੰਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 

੮. ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਕੋ 
ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੯. ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 

(ਉਹ) ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ 

ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।੭ 

. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ 

. ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ 
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ॥ 
ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੈਗ ॥ 
ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੋਗ ॥ 
ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਗਲੇ-ਸਾਰੇ। ਠਾਉ-ਥਾਂ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ 

ਵਿਚ । ਜਿਤੁ ਘਰਿ--ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ । ਤਿਨ-ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੋਗੁ- 
ਸਮਰੱਥ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ-ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਫੁਨਿ-ਫੇਰ, ਮੁੜ । ਹੋਗੁ-ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸਰਿਓ--ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, 

ਵਿਆਪਕ। ਅਨਤ--ਅਨੰਤ, ਬੇਅੰਤ। ਤਰੈਗ--ਲਹਿਰਾਂ। ਹੋਇ 

ਅਨਤ ਤਰੈਗ--ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ-ਜਾਣੇ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੈਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ, ਖੇਲ। ਪਰਗਾਸ-ਚਾਨਣ, 
ਜ਼ਹਰੂ। ਅਬਿਨਾਸ-ਨਾਸ-ਰਹਿਤ। ਭਏ ਨਿਹਾਲ--ਜੀਵ ਨਿਹਾਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(ਨਮ ੦॥੬੦੦੦& ੭ 
=ਹਿਂ & 

ਆਰਲ : 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਭੀ 
ਹੈ ? 
ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। 
. ਜਿਸ-ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" 

੧. ਭਾਵ ਜੋ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ 
ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹ ਇਕੋ ਹਨ, ਇਕ ਦੇ ਵੱਸਣੇ ਕਰ ਕੇ । ਨਾਮਾਂ 
ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਅਪਰਸ, ਭਗਤ, ਰਾਮਦਾਸ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ 
ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਤੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੈ। 
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੧੬੦ਟ੬੦੯੧੯੦੦੧੧੦ ੭ ੨੫੦੫੦੦੨੯੬੦੦੦੨੦੬੯੦੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨% 

0 ( 

0 ੩. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਧਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਰੂ 
(4 ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ (ਜੋਗੁ) ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ।੬ 
ਨ __ ੪. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨ 
ਮਹ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨੂਵੇਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮ 
6 ਪਸਾਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਅਨੰਤ _ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ 
। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਅੱਜ ਦੇ _ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ-ਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ 
ਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੂਖਮਤਾ ਵਲ ਗਏ __ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਆਚਰਨ ਨੂ 
ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਹਿਰ ਸਰੂਪ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਵਲ ਵਰਦੀ ਵਲ ਹੀ 0 
( ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ __ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹ 

( ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ “ਲਹਿਰ ਪਸਾਰਾ? ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਨ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨ 
ਮਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ __ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ- 
ਮਹ ਲਹਿਰ ਪਸਾਰਾ, ਜੋ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਮੈਂ ਅਮਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਨ 
੍ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ)। ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਰਤੰਡ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੈ 
0 ੬. ਪਰ ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਤੋਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈ 
0 ਸਰਗੁਣਤਾ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਸਰੂਪਤਾ ਦੇ ਖੇਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ “ਪਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਦ” ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨ 

ਜਾ _ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂ 
0 2- ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਗੂਆਂ, ਪੈਜ਼ੀਬਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਨੂੰ 
(0 ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ __ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਤਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੂ 
1 ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਨ 

ਰੰ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। _ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਹੀ ੯. ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਉਪਰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਉਆ 
0 ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹੋਵੇ; ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋ' ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨ 
[[ ̀  ੯੦ ਰਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਹਸੇਫਾਂ ਉਸ _ਨਾ-ਵਾਕਫ ਰੋਵੇ ਨ ਿ 
। ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।੮੯ ਭੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਦੀ ਨੂ 

ਲਿ.11011111 001 
0) ਵਿ ਚੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਰਚਨਹਾਰ ਵਿ 1) 

ਨੰ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ _ ਅਪਣੇ ਸੈਰਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲਗਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ, 
ਮੂ ਅਪਰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਸ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ 0 
0 ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਜੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ-ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਹੂ 

[ਜੇ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ 6 (0 ਵਾ ਜਥ 1 
ਦੇ ੧2੮. ਤਣ ੭ ਸੱਭੇ ਆਚਰਣ 0 

31101. 1 ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ, ਨਿਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ $ 
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਪਰਸ ਬਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਨ ਸੰਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 

(ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ । ਉਪਜ 
| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ __ ਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੇ 
&[ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਰ ਰੱ ਰਿ ਸੀ 
ਦੀ ਰਜ ਲੱਜ ਵਿਧਿਜਨਬੀ, ਲਹ ਕਿਤਵਾਨ ਲੀ ਮਤ ਦੀ 
0 ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ, ਯੋਧੇ, ਧਰਮੀ, ਦਾਨੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ _” ਨ ਪਾਂਡੇ ਠੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ- (ਹੀ 
ਮੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ, ਜਤੁ ਰੀਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ 0 
ਮਹ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਰਦੀ ਭੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ । ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ, ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ॥ __ (ਪੰਨਾ 4੭੧/ ੍  
| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇ ਪਾਂਡੈਂ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨ 
$ ਖ਼ੁਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਧਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ! । 
। ੨੦੬੦੬੦੯੬੬੪੬੦੨੦੨੦੦੦੬੦੦੨੬੩੦੦੦੨੦੦੨੨੦੦੪੬੬੦੦੬੨੬੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੦੨੬ ੧੨੦੬੧੨੦ਟ੦=੦=੦ਟ੦=6=੬੧੦੦ਟ੦ :੨੦੦੩੬੬ 
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ਨ 

& ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦਇਆ ਹੈ ? ਸੰਤੋਖ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਜਤ ਸਤ ਅਰਥ . 
6 ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ? ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 
। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾ, 

ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ, ਸੈਤੋਖੀ ਤੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ । 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ 

ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
ਵਾਂਗ ਸਭਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ 
ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਮੁਸਲਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ 

0 ਹਨ ਕਿ ਓ ਭੌਲਿਆ! 
ਰਿ 

00 ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ, 

ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
($ ___ ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ, 
੧ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ॥ ਪੱ ਵੇ < 

ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ, 
ਨ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 
। ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ, 
ਮੰ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ॥ (ਪੰਨਾ ੧85) 

ਇਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ! ਯਾਦ ਰੱਖ 

& ਸਿੰ” 
ਤਾ ਤੂ ਮੁਲਾ ਤਾ ਤੂ ਕਾਜੀ, ਜਾਣਹਿ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੨8) 

$ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਭਗੌਤੀ, ਗਿ੍ਹਸਤੀ, 
6 ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਨੂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 
& ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 
ਉਆ 
੧ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੁੱਲਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਤਿਆਗੀ, 
6 ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ _ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 
& ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਭੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚ 
ਹਰ ਆਂ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸਵੀਂ ( 
੫ 

ਹਰ ਸਲੋਕੁ ॥ 
6 _ ੧. ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ 
(0 

( ਰੰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
੨. ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ 

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਉਸਤਤਿ-ਵਡਿਆਈ । ਕਰਹਿ--ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ-ਪਾਰ ਉਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ-ਉਰਲੇ 

ਬੈਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਰਚਨਾ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਗਤ 

ਦੀ ਬਣਤਰ। ਰਚੀ-ਬਣਾਈ। ਬਹੁ ਬਿਧਿ-ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ 

ਨਾਲ। ਪ੍ਰਕਾਰ-ਕਿਸਮ। ਬਿਧਿ-ਤਰੀਕਾ। 

੨ ਆ ੨ 
੬੬੨੧ 2262626ਟ੦੬੦੦੦ਟ੦੬੦ਟ6੬੦੨੦੦ ੧੬੦੬੧ ੧੧੬੦੬੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੧ਣ੯ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ 
ਹੀ ਰੀ ਨ 
ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ ? _ ਨ 

ਉ: ੧.ਐ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਬੰਦੇ ਉਸਤਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਜੇ ਨ 
4400 ਨਕਲੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਮੀ 

੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ 
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ਪਾ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ; 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 
ਰਚੀ ਹੈ, (ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ)।% ਨੰ 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਮਿ 
੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ॥ 1 

੨. ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ 0 

੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ ( 
੪. ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭੁਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥ 8 
੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ॥ 0 

੬. ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥ ੍ 
੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ॥ 0 
੮. ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਥਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥ 6 

੯. ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ . ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ । ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ--ਧਾਰਮਿਕ 

ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਵਾਸੀ-ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ । ਬਨ--ਜੈਗਲ। 

ਭ੍ਰਮਹਿ-ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀ--ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ । 
ਸ੍ਰੋਤੇ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਤਪੀਸੁਰ-ਤਪ-ਈਸ਼੍ਰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਪੀਏ । 
ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ-ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕਬਿ-ਕਵਿ, ਕਵੀ। ਨ 
ਕਾਬਿ-ਕਾਵਯ, ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ । 

ਬੀਚਾਰਹਿ-ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਤਨ-ਨਵਾਂ । ( 

ਜਰਾ; ੍ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਰ 

ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮਹ 
ਉ: _ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 

ਦੀ ਬਿਅੰਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ- 

੧. ਭਰਾਵੋ ! ਤੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ (ਰਚੀ) ਬਣਾਈ ਨੂੰ 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੰ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 0 

੨. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ 

ਹਨ। 0 

(੨4੨੨02੦੨੨੬੦੨੦ਟ੦੦੯੬੪੬%੪੬੪੨੬੬੬੦੬੦ਟ੦੨੬੨੦੨੨੬੦ 1 



ਸੈਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
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ਹੈ ੩. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
(1 ੪. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਦੇ ਜਗਤ ਵਲੋ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 
0 ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ । 
(6 ੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ 
ਨ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨ __ ੬. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਪੀਆਂ 
0 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । 
6 __ ੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਕੇ 
ਨੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। 
(6 ੮. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਵੀਆਂ (ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿਕਾਂ) ਦੇ ਰਚੇ 
ਪਿ ਕਾਵਯ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਹੈ) ___ ੯. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੌਕ ਇਕੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ (ਸੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਾਂਗ) 

“ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ' ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”) 
(0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਤਾਂ ਭੀ 
6 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ।੧। 

0 _ ੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ 
0) _ ੨. ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥ 
0 _੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥ 
0 8. ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥ 
( _੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ 
6 _੬. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥ 
0 _ ੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਮ ਮਾਹਿ ॥ 
(6 ੮. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭੁਮਾਹਿ ॥ 
0 _ ੯. ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 
ਹੈ ੧੦. ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਭਿਮਾਨੀ-ਅਹੈਕਾਰੀ, ਘਮੰਡੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਧ-ਅੰਨ੍ਹੋ। ਅਗਿਆਨੀ- 
ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ, ਮੂੜ੍ਹ । ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ--ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ । ਕਿਰਪਨ-- 
ਕੌਜੂਸ। ਕਠੋਰ--ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ। ਅਭਿਗ-ਨਾ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ, 

ਦ੍ਰਵੀ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਨਿਕੋਰ- 
ਕੋਰੇ, ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ। ਦਰਬ--ਦਬ, ਧਨ। _ਪਰ--ਪਰਾਇਆ। 
ਬਿਗਾਨਾ। ਹਿਰਹਿ-ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਖਨਾ--ਨਿੰਦਿਆ। ਸ੍ਮ- 
ਮਿਹਨਤ। ਮਾਇਆ--ਧਨ। ਭ੍ਰਮਾਹਿ-ਭ੍ਰਮਹਿ, ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਤੁ-ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ। ਤਿਤੁ-ਤਿਸੁ। 

੧੦੦੨੦੨੯੨੧੪ 

੧੨੦੬੦੨੦੨੦੬ 

੧੨੦੦੦ 

<< 

੩: 

੯੦੦੦੨ 
ਹੀ 

ਅਰਥ : 
1 << ਵਰ ੧ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 
੧ ਵਿਚ ਵੇੜ੍ਹਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। 
ਰਾ . 

੯੧੨੯੨੦੬੯੨੦੦੨੦੦੨੦੨੦੧੬੦੨੯੨੬੦੨੦੦੬੦੬੦੨੨੦੬੦੦੨੬੦੧੬੬੦੬੨ 
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ਗਾਉਂੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾ %: ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੫-੭੬ 
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) 

੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ $ 

ਰਾ, 

ਉ: ੧੧੧ 

ਬੰਦੇ ਖ਼ੁਦੀ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱ 
੨. ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਦੇ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨੀ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਨ 
ਹੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਹਿਲ ਮੂਰਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 0 

੩. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਸੂਮ ਤੇ ਬੇ-ਤਰਸ ਹੋ ਨੂ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ 
੪. ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕੋਰੇ ਨ 
ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕ ਕੇ ਭੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੈ 
ਪਸੀਜਦੇ (ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ)। ਰੰ 

੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
੬. ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਹੀ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। _ ਨ 
੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂ 
ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋ 

੮. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ (ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ) ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੂੰ 
ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। . 

ਪ੍ਰ: _ ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? 
ਉ: ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ- 0 

ਜਿਸ ਆਹਰ ਵਿਚ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ- ਨੂੰ 
ਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਨ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੇਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ । 
ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ- ਨੂੰ 
ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ 
ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ।੨। 

੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥ 
੨. ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ 
੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥ ਮੀ 
੪. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ॥ ਨ 
੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ॥ ਹੀ 
੬. ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥ ( 
੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਤ ॥ ਮੀ 
੮. ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦੂ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਹ ॥ ਸੀ 
੯. ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥ 0 
ਪਦ ਅਰਥ : ਸਿਧ-ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ। ਜਤੀ-ਉਹ ਹੀ 

ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸ ਮੰ 
ਭੋਗੀ-ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ। ਉਪਾਏ- ਨ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬਿਰਖ-ਰੁੱਖ। ਨਿਪਜਾਏ--ਉਗਾਏ। ਬੈਸੈਤਰ- ਨੂਰ 
ਅੱਗ। ਭੂ--ਧਰਤੀ। ਭੂ ਮੰਡਲ-ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ 0) 
ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਸੀਅਰ--ਚੰਦਰਮਾ। 

4 ਕਲ &. “ਕਲ. 4. ੨੩੦ 4 -੩> 4... 4. ਕਲ ਵਾ ੨੩੨ ੩ ੩੨੦4, <੨੬੦ 4, “ਕਲਾ 4. “ਕਲ 4. (4. ੨੨੭ 4 ੨੩੦ 4. ੩" 4. ੨ 4..੨" 2,੩੩੦, “ਲਾ 6੬੬੪੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੬੯੨੦੯੨੬੦੬੦੨੦੨੯੨੦ਟ੯੬੧੨੬੯੬ 
ਵਰ 



#ਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹੇਥਾ ਜਾਂ 
ਨ ੨੦੯੦੯੨੦੦੨੬੯੬੯੬੯੬੯੨(੬੯ਟ(=੯੨(੬੬੦੦(ਣਣਣ(੬(ਣ(੬(੬੦੬੦੬ 

0 ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਨਖ੍ਤ੍-ਤਾਰੇ। ਦਾਨਵ-ਦੈੱਤ, ਰਾਖ਼ਸ਼। ਸਿਰਿ- 
ਸਿਰ ਉੱਤੇ । ਸਮਗ੍ੀ-ਪਦਾਰਥ। ਸੂਤਿ-ਸੂਤ ਵਿਚ, ਲੜੀ ਵਿਚ, 
(6 ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚ । ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ-ਜਿਹੜਾ-ਜਿਹੜਾ, ਜੋ- 
। ਜੋ। ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ-ਉਸ-ਉਸ ਨੂੰ । ਨਿਸਤਾਰੈ--ਤਾਰਦਾ ਹੈ। 
੨੬ 

(0 ਹੂ 
ਨ ਐਰਾਝਂ : 
( ੨੩ & ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਮ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 
0 ਭੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। 

(੧ ਉ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ 

੍ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਲਹ ਜੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ । 
ਨੰ __ ੨. ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ 
00 ਹਨ। 

0! ੩. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ 
ਹੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਉਪਾਏ 

ਨ ੪. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ 
0 ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਿਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
0 ੫. ਇਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਨ ਅੱਗ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। 
( ੬. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
[0 ਉੱਪਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ। 
6 __ ੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦ੍ਮੇ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ । 
0 <<. ੪ < ਕਪ ਰਘ ਛੇ ਉਆ 

& __ ੮. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਖ਼ਸ਼, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ 
ਿ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ? 
(4 ਉ: ੯. ਨਹੀਂ, ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਇਆ 
0 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ 
੧ ਹੈ ਤਾ = ੍ 

ਮਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
0) ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜੋ-ਜੋ 
| ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ-ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ 
(0 ਹੈ।੩। 
ਨ ੩ 
6 _ ੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥ 
0 _ ੨. ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ 
੧1 ੫੦੦੧ 

(0 ੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥ 

(੪. ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਤ ॥ 
00 [ਦਾ ਟਣ- ਆ 

0 ੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥ 
3੨ € ੬. ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥ 

ਇੰ _ ੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੍ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥ 
(ਨ ਇ ਆ 

੍ ੮. ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥ 
[ ॥ 1, ਤੀ <<, ੮੩ <<. <> 

ਕਣ ਕਾ 

(੪88੧) 

(ਸਮ 

ਗਾਉਂੜਾੰ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-੫ਨਾ ੨੭੬ 
੨੨੧੬੯੬੯੬੦੯੬੯੬੦੨੯੬੦੬੦੨੦੨੦੪੬੦੨੦੨੦੬6੨੦=੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੯੦੦੦੨੬੦ 

੯. ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥ 

ਪਦ' ਅਰਥ “ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੈ ਗੁਣ-ਰਜੋ, 
ਸਤੋ, ਤਮੋ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ । ਚਿਰ ਜੀਵੇ--ਚਿਰ 
ਤਕ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਗਿਰੀ--ਪਹਾੜ। 
ਥੀਵੇ-ਹੋ ਗਏ, ਬਣ ਗਏ । ਜਖ੍--ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਕੁਬੇਰ 

ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਘੋੜੇ 
ਦਾ। ਪਿਸਾਚ-ਰਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ, [ਸ਼ੈਤਾਨ] ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਤਾਂ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਅਤਿ ਨੀਵੇ' ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਕ ਮੰਨੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਸੂਕਰ-ਸੂਰ। ਮ੍ਰਿਗਾਚ-[ਮ੍ਰਿਗ-ਆਚ) ਮ੍ਰਿਗਾਂ 
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ। ਅਲਿਪਤੁ--ਨਿਰਲੇਪ-ਬੇਦਾਗ਼ । 

॥੨ 

4#ਰਥੋ “ 

੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ) 

ਰਜੋ, ਤਮੇ ਤੇ ਸਤੋ ਵਿਚ ਹਨ। 

੨. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ 

ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
੩. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 

ਹਨ। 
੪. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੋਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ (ਚਿਰ ਜੀਵੀ) ਲੰਮੀਆਂ-ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਅਸਰਾਲ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

੬. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 

ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ । 

੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ (ਜਖ੍) ਯਕਸ਼, ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਪਿਸਾਚ ਹਨ ! 

. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। 
- ਆਪ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ 
ਭੀ। ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, 
ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ' 
ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।੪। 

#੮ਿ “7 

੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥ 
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥ 
੨੨੪੨੦੦੦੦੩੬੬੦੬੦੨੬੦੬੯੬੦੬੦੦੬੦੦੦੪੦੬੦੦੦੨੬੦੨੬੪੨੯੦੨੬੦੦੬੧੨੦੦੬੨੦੧=੯੬੦੦੦੨੦੬੦੦6੨੦੦੬੦੨੦੦੨੦੦੦੦੬੦੦(੬੨੦੨੨ 

੧2੦੬੧੦੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੦੩੦੬ 

<< 

੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬ 
(=ਾ' 

> 4. 
ਆ 

4 

ਟੀ 

੨੨੧੬੬ 

੨੦੨੦੨੦੨੦੬ 

੧੭੨ 

ਵਿ 

੨੯੩੦੩ 

੨੦ਣ੧੨੦=੨ 

੧੬੧੩ 
੨੨੦੨ 

੨੬੨੬ 

੨੬੧੨੦ 

੨੦੨੨੦੨੬ 

੨੬੦੦੧ 
੮੦ 
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ਹੀ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਘਾਲਹਿ-ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨਵੈਤ- 
ਨ ਧਨ ਵਾਲੇ। ਚਿੰਤ-ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ। ਭਾਣਾ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
0 ਰਜ਼ਾ । 

6 0 ਮਰੱਝ . 

ਮਹ ੧. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਉਹ ੨. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 
ਨ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। 
(0 ੩. ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਰੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

8 ਹਨ। 

੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ 
8 ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ੬. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਮਾਈ 
(4 ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। 
ਲੀ ੮. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
(4 ਮਾਇਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਨ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ 

ਨ ਨੂੰ ਉਥੇ-ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
(੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਭ ਕੁਝ 
੍ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।੫। 

ਹੈ _ ੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
0! ੨. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੈਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ 
(੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੈਤੇ ॥ 
੪. ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥ 
ਨ _੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥ 
0 ੬. ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥ 
& ੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੈਗੁ ॥ 
ਇੰ €. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੈਗੁ ॥ 

$ ੯. ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥ 
6 ੧੦. ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੈਨਿ ॥੬॥ 

& __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਤਿਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆਤਮ ਮਹਿ-ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਵਿਚ । ਲਹੰਤੇ-ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਸ--ਤ੍ਰ੍ਹ, 
6 ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ। ਅਬਿਨਾਸ-ਨਾਸ-ਰਹਿਤ, ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ 
ਲ ਰੰ... ਡਾ 
0 ਵਾਲਾ। ਮਾਗਹਿ-ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੁ-ਪਿਆਰ। 
0 
1 ਅਰਥ . 
0) 

ਉਇ ੧. ਇਸ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਵੈਰਾਗ 
ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
੧੬੧੬੬੪੬੯੬੯੬6੬੯੬6੦੦੨੬੬੬੬੦੦੯੨੦੬੬੪੬੬੦੬੦੬6੩੬੧੬੦ਣ6੬੧੬੦= 

੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ (ਸੈਗਿ) ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ 

ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੩. ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। 
੪. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ (ਪਾਰਬ੍ਹਮ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ । 

੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ, 

ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕ 
ਹਨ। 

੯. ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੈਨ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਧੈਨ ਹਨ।੬। 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ 
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥ 
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੈਕਾਰ ॥ 

ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥ 

੯. ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
੧੦. ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਖਾਣੀ-ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 

ਦੇ ਚਾਰ ਵਸੀਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। “ਅੰਡਜ” ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ । “ਜੇਰਜ” ਜਿਓਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ । “ਸੇਤਜ” 
ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਤੋਂ । “ਉਤਭੁਜ” ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ। ਅਰ-ਅਤੇ। ਖੰਡ--ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਨੇਂ 

ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜੁਗਤਿ-ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ । 

ਪਸਰਿਓ--ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਾਰ--ਖਿਲਾਰਾ। ਭਾਤਿ-ਕਿਸਮ। 
ਸਮਾਤਿ-ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ-ਧੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ । 

੩ ਅਰਥ . 

੧. ਕਈ ਕਰੋੜ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਹਨ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ 

ਦੇ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। 

੨. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ। 
1 

੧੨੯੦੦੨੨੪੦੦੦੬੪੨੨੧ ਲਾ ਦਾ 

ਦਿ: 

ਸੈ 

੨. 

੩. 

8. 

੫. 

੬. 

9 

੯. 

ਮੈਂ) 
੧) 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ 
੦੨੨੯੬੫੬੯੨੦੪੨੨੦੨੦੦੦੯੨੦੦੨੯੨(੨੦੨੬੫= ੧੨੯੦੯੦੦੦੬੧੦੦੬੧੬ 

॥ ੩. ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਨਮੇ 

0 ਿ 
ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਇਹ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੇ 

0 ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? 

(ਹਉ: ੪. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਇਹ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ 

ਨ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
। ੫. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 
ਨ ਇਹ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਲਿਆ 

ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
(4 ੬. ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਦਾ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ 
[ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

0 ੭-ਹੈ ਭਾਈ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ 
( ਜੀਵ ਧੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
0 __੮.ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 
ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਨੰ _ ੯-ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 
ਨ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 

ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।%॥ __ 
ਅਲ 
0 
6 _੧. ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥ 
6 ੨. ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 
0 _ ੩. ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥ 

੪. ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤੇ ॥ 2੭ 
ਅਲਪਾਂ-ਅਾ 

! ੫. ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥ 
$$ ੬. ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥ 
| ੭. ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥ 
0 _੮. ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥ 
0 _ ੯. ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥ 
) ੧੦. ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥ 
ਉਪ ਅਰਥ : ਪਰਗਾਸ-ਚਾਨਣ। _ਤਤ-ਅਸਲੀਅਤ । 

(ਕਾ 
ਬੇਤੇ-ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਰਮ। ਨਿਹਾਰਹਿ-ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ਨੇਤ੍ਰੇ- 

6੧ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਮਰ--ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋ ਰਹਿਤ। ਸਦ-ਸਦਾ। 
ਆਤਮ ਰਸਿ-ਆਤਮ-ਰਸ ਵਿਚ, ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਵਿਚ । 

6 ਸਮਾਵਹਿ-ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ-ਦਮ-ਬ-ਦਮ। 
6 ਸਮਾਰੇ-ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਓਇ--ਉਹ ਸੇਵਕ, ਜੋ 
( ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਰ ਅਰਥ : 

( ਪ੍ਰ: _ ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀ ਕੋਈ 
ਗਿਣਤੀ ਹੈ ? 

ਹਾਂ ੬0021 10330004140041142 

੨੨੨੩੬ 

ਵਖ 

ਲਾ ਅਲ 

(8 
੧੨੬੦੬ 

੪੩) ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਖਮਨਾ % ੫-੫ੰਨਾਂ ੨੭੬ 
੧੨੯੦੦੨੦੬੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੨੦੨੬੩੦ 

ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਕਰੋੜਾਂ ਹੈ 
ਹੀ ਹਨ। ਨ 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ( 

( ਮੰਤ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਨੰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰ 

੩. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਤੱਤ (ਸਾਰ) ਨ 

ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅਸਲ £ ੧47 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਹਨ। (0 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ; 
ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 0 

ਉ: ੪.ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕ ਇਹੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ 
ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ਰੇ 0 

੫. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ 
ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 1) 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਮੂ 
ਹੈ? 

ਉ: ੬. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ (ਸਦ ਸਦ) 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੭. ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
੮. ਉਹ ਆਤਮਿਕ-ਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ੬ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 0 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨੂੰ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਓਹੀ ਨੂੰ 
ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂ 
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਨ 
ਪ੍ਰੇਮੀ ਓਹੀ ਹਨ ।੮੧੦। 6 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਦੱਸਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰ 
ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨ 

ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ & 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ 
ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੈ: ਧਿਆਨ ਮਾਰਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ 
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੈ 
ਆਦਿ) ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ; 
ਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨ 
ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਨ 

੨੦੨੧੬ 

੧੨੦੬% 

ਰਾ 
੧੨੦ਵ੦੨੨੦ਵ੦੬ ੭੦, 

ਆਂਦਾ 

੩੪ ਇਟ ਤੀ ਰਾ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੪੪੪) ਗਾਉੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ % ੪-੫ਨਾ ੨੭੬ 
੨੬੨੦੨੦੨੨੦੬੦੨੦੨੫੨੧੩੧੨੧੨੧੨੧੨੧੨੫੨੫੨੫੨੫੨੦੨੫੩੫੨੦੩੦੨੫੨੧੨੧੨੧੨੨੫੨੫੨੫੨੧੨੧੨੧੨੦੨੫੨੦੨੦੨੦੨੦੧੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੨੧੨੦੨੨੦੦੦੨੨੨੨੬੨੬੨੬੩੯੦ 

8. ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਿਰ-ਅਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਟੂ 
6 ਨੂੰ ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੈ 

ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ __ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨ 
0 ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ _ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਭੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।.ਉਹ ਜਤੀ, ਮਰ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਸਤੀ, ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਆਦਿ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਹ 
0 ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ, ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਦਕਾ _ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਨ 
ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ _ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਭੀ ਨੂੰ 
0 ਨੂੰ “ਧਿਆਨ-ਮਾਰਗੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 0 
1 ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਬੈਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ “ਕਰਮ- ਸੋ_ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗੀ ਲਈ _ਤਾਂ ਇਹ _ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਨ 
$ ਮਾਰਗੀ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਨ ਸਜਸ ਗੀ ਬੀਜ 
0 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨੂੰ; 

ਜਾਂ ਧਨ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਉ' ਉਹ “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ” ਦੇ ਮਹਾਂ ਨ 
ਮੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ- ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 
6 ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ _ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤਕ ਕੇ ਨੂੰ 
(0 ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਦ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ $ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਣ, ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, __ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਿਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨੂ 
& ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ 
6 ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 
0 “ਕਰਮ-ਮਾਰਗੀ” ਜਾਂ ਕਰਮ-ਜੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੀਸਰੇ ਹਨ “ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗੀ”। ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੈਧੀ ਉਹ ਵਧ ਤੋ' ਵਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ, ਰੂਪ-ਰੈਗ, 

ਚੱਕ ਚਿਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਬੋਲ ਉਠਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਕੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਬਿੱਲੀ ਇਕੋ ਹੀ 

ਹੱਥ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਤੁੰਮਾ ਤੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਇਕੋ ਧਰਤੀ 
ਤੋਂ, ਇਕੋ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਤੀ 
ਦੀ ਬੀਰਤਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ, ਧਨ, ਗਊਆਂ, ਮਹੀਂਆਂ, 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਹਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ, ਮੋਟਰ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ 

0 ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ-ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਥਵਾ 

ਹੂ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਚੇ ਜੀਵਾਂ-ਜੰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਸਦੇ 
| ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸਟ ਹੁੰਦ, ਸਗੋਂ ਉਸ 
੧ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਹਵਾ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ! 

ਦਾ 

੨੯ 

<< ੨ 

2622626੨% 

੧੧੦੦੦੦੬੦੦੦੦ 

੧੦੬ 
੭ 

੧੮ 
ਜੰ 
=ਕ 
“੩ ੧੨ 

ਨ 

੧੨੦੨੦੦੦੨੯੨੦੨੦੨% 

੨੧੦੬ 

ਆ ਆ 

੬ 4<੦੬੪੬੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦੨੦੦6੬੦੬੦੦੦੬੦੬6ਟ6੦੦੦੦੬੦੬੯੬ 
ਕਲ. 44 ੨੧ ੨੭ ੭੨੧੩; ੨੬੦੨੬ ੫ 

੨੬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਪਮਾ 
ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕ 

ਅਲੁਸਾਰ- 

ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੬8) 

ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਇਕ ਅਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
“ਰੱਥ ਤਾਂ ਇਕ ਅਨਜਾਣ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।” 

ਉਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦਾਤੇ ਵਿਚ ਵਡੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਹੈ-- 

ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਚੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੫੬) 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਰਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੈ 
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ (ਸਭ ਦੇ) ਨਕਸ਼-ਨੈਣ, ਰੂਪ ਰੈਗ, ਆਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਇਕੋ ਨ 
ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਦੂਰ- ਨ 
ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕ ! ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਨ ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਚ 0 
ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, “ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ,” ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂੰ 
ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੂ 

ਸੋ, ਜਿਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ (੧ 
ਧਿਆਨ-ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨੂੰ 
ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੂੰ 
ਅੱਠਵੀਂ, ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਕ ਕਰਮ-ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਨ 
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ- ਨ 
ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਨੰ 

ਵਟ 

44 ੨੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੬੦੩੦੦੨ 

ਟਨ 

੨੦੨੦ 

ਰਾ, 

4 
੨੨੪੨੦੬੧ 

੬੦੬੦ ਲਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉ 
੯੯ ੧੨੧ ੨੫੦੦੨੧੪ ੧੨੧੨੧੨- ੯੭2 ੧੬੦੬੧ ਨ 2੦੬੦੧ “ਣ< ੧੨੦੬੦ ੨੦੨ ਨ ੨੫੬੦੬ ਆ ੩੪) 



6੨੪੬੦੬0੬੯ਣ੦੨੦੬ਣ੨ 

੨੦੦੦੦੧੦੦੦੦੨੦੨੦ 

੨੫੨ ੨੦੨੦੦ 
੨05 

ਟਨ 

੧੨੦੧੦੦੨੦੨੦ 

੧੨੫੦੨੭੦੦੨੨੨੦੨੯੨੨ ੮ 
ਦਾ ਖਾ 

ਵਿ ਕਲੀ 
ਹੇ ੭੨੦੭੦੨੦ 

੫ 
੧੧੦੬੯ 

ਵਾ, 
੨ 

੨੦੬੧੬ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜੀ 
੫੦੨. ਆ 

ਗਾਲ <, 
੧7੨੧੭੨੦ ਦਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ 

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਰਣ--ਰਚਨਾ, ਬਣਾਵਟ, ਦੁਨੀਆਂ, ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ। 
ਜਲਿ-ਜਲ ਵਿਚ। ਮਹੀਅਲਿ-ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ । ਮਹੀ-- 
ਧਰਤੀ । 

ਵੀ 

੧. 

੨, 

ਅਰਥ : 

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ 

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 

. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਮੂਲ ਕਾਰਣ, ਭਾਵ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 

ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਇਸੇ 
ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; ਜੋ ਜਲ ਵਿਚ, 

ਥਲ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 

ਭੀ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਹੈ।੧। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 

੩. ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਲ “ ਜੋਗੁ-ਸਮਰਥ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਹੋਗੁ- 

ਹੋਵੇਗਾ। ਥਾਪਿ-ਧੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ-ਨਾਸ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਪਾਰਾਵਾਰਾ-ਪਾਰ ਤੇ ਅਵਾਰ, ਪਾਰਲਾ ਤੇ ਉਰਲਾ 

ਬੈਨਾ। ਧਾਰਿ-ਟਿਕਾ ਕੇ। ਅਧਰ--ਅ-ਧਰ, ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ। 

ਰਹਾਵੈ--ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੈ--ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਾਰ--ਕਿਸਮ। 

ਰਾ ਲਾਅ ਲਾ ਗਲਾ ਕਲਾ ਤਾ 

(੪੪੫) ਗਉਂੜਾਂ ਸ਼ਖਮਨਾ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੬-੭੭ 
ਕਿ ਭਵ ਤ 2 ੩੫੫੩੪ ੨੯੨੦੯੬੬੦੬੪੬੦੦੪੬੦੬੬੬੦੬੦੬੨੦੦੬੦੨੬੦੬੯੨੦੦੨੯੨੦੬੨੬੯੨੦੬੯੨੦੦੨੦੬੨੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੬੦੨੬% 

ਉੱ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ। ਬਸ, ਇਤਨੇ ਮਾੜ੍ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਆਦਿ 
ਵਿਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੁਣ ਭੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਇਉਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਗਤ 
ਕਰਨ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਾਵਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ 
ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ 

ਪਵੇਗਾ। 

੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 
ਚੋਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਸਮੇ 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ 

ਹੋਵੇਗਾ ? 

੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਕੇ ਨਾਸ ਭੀ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੪. ਹੈਂ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ (ਪਾਰਾਵਾਰ) 
ਹੱਦ-ਬੈਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 

੫. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਤੱਕੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 
ਵਿਚ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ 
ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਇਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 
ਚਾਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ? 
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਤੌਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ-- 

੬. ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੭. ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਊਚ-ਨੀਚ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੮. ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

੯. ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਰਤਬ ਕਰ-ਕਰ 
ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ।੧। 

੧. ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥ 
੨. ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥ 
੩. ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਥੈ ॥ 
੪. ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥ 

੨੦੨੦੦੦ਟ੯੦੦ 

੨੫੨੦੨-੦੨੭੦੨ 
<< 

੨੦੦ 

ਇਕ 

੧੨੦੬੪੨੦੨੨੦੨੦ 

ਹਾ 

੨੦੦੦੨੦੬੧੬੨ 

ਤਲ ੨੩੩੩੩ << ਆ 

ਆ 
ਵਾ 

(੭੩੮ -<੭੩੯੦੯੨੩ 
ਆ 

ਬਾ 

ਲਾ ਵਲ ਕਮਾ ਹਾ ਨ, ਨ, ੭੨, ਲਾ, ਦਾ 
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੭77 ਨ ਪ-ਪੰਨਾ ਕਉ 

ਸ਼ਕਮਨਾ ੨੦੨੦੧੬੦੨੬੧੬ 
ਵੀ 

26੦੨੬੧ ਣਾ 
ਜਗਤ ਨੂੰ 

੨੬੯੬੬੯੬੨੦੬ 
ਇਸ 

= ਮੂ 

) 
੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੬ ਹੈ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ 

ਜਗਤ 
ਨ 

ਤੀ 
' ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵਹ ਵਿਸ ਐਲੀ 

। 

ਜਾ 
(੬6੨੬੧੨੧੬੬6 ਦਿ ੪੬੧00 ਹੈ 0 _ਹੈ। 

(ਕਾਰ) ਕੈਮ ਮਹ 

ਲ੍ਰੰਥਾ 4
 

4 

ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਗਾ ਹੈ, ਓਹੀ 

ਿ 

ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ੨੬੫੩੩੬੩੩੬੩੬ 

ਖੋਡ ਨੂੰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ 
! ਸਾਨੂੰ 

(4੬ ਅਉ 56 
ਉਧਾਰੈ ॥ 

ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ । ਜੋ ਉਸ ਹੈ। 
ਹੈ ਭਾਈਓ । ਲਹ 

੨੨੨੨ 
ਡਾ ਪਤਿਤ 

॥ 

੯.ਹੇ 
ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ 

ਹਨ ਕਿ 
ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨ 

ਦੀ 
ਭਾਵੈ 

ਬੀਚਾਰੈ 

ਕਰਦਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ੮ ਕਰਨ ਕਰਾਉ 

ਮਰ 

੧ 

॥ 

ਜੀ 
ਹੋਰ ਕੋਈ 

॥ 

0 ੫. ਪ੍ਰਭ 
ਤੇ ਆਪਨ 

ਸੁਆਮੀ 

ਸਾਹਿਬ /ੱਖਰਾ ਹੋਰ 
'ਦਾ। 

4 

ਪਿ ਕਰ 
ਆਪਿ 

ਕਿਹ. 
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 

੩ ਆਉਂਦਾ 

0 

। ੬. (ਆ ਉਆ 

ਜਿ ਨਹੀਂ ਰੋਸ 

। 

0 
੪ 

ਦੈ 

ਨਜ਼ਰ 

4 

। 

[੭2 ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ 
ਕਰਾਵੈ ॥ 

॥੨॥ 

ਤੇ ਕਿਆ ਵੈ॥ 

| 
ਨ 

ਦੀ 
ਨ ਆਵੈ ੱਰੀ। ਗਤਿ- ੧ ਅਉ 

ਕਿਛੁ ਲੇਇ। 

0 ੯ ਜੋ ਤਾਏ 
06 ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਨ ੧. ਕਰੁ ਭਾਵੈ 

ਸਭੁ 

ਨ 

6 
੪ 

ਦ੍ਰਸਟੀ 
੬ 

ਨੂੰ 
<< | 

ਜੋ ਤਿਸੁ 
ਹੋਇ ਡਾ 

॥ਉ 

ਹੈ ੧੦, ਨ 
- ਪਭ ਸਿਸ 

ਪਾਪੀ ਆ
 

੨. ਇਸ ਕੈ ਚਂ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ਉ | 

( 

ਹੈ 

9੨0 
੩ ਡਿੱਗੇ 

- ੩ 

' ਰਚ 

ਨ 

8 
ਉਆ ਧਰਮ ਤੋਂ 

ਸਿਰਿਆ ਦੀ ਖੇਡ 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ 

ਮਹਿ 

ਮੰ 

8 
ਰਾ 

ਅਨੁਸਾਰ।  ਜਗੜਚਨਾ ਦੀ >ਾ 
੪. ਜੋ 

ਬਿਖਿਅ 
ਬਚੇ ॥ 

। 

&੍ ੪6 
ਉਤ ਹੇ ਕੱ ਸਿ “ਟੇ 

੫. ਉ
ਇ
 

ਅ ਇਆ ॥ 
" 

0 

ਨ ਬੀਚਾਰੈ 
ਖੋਲੇਂ-- 

ਹੰਦਾ 

ਵਿਚ 

੬. ਜੇ ਜਾਨਤ ਦਹ ਦਿਸਿ 

ਆਵੈ 

ਰੰ 

(0 
ਲੋਕ ਦਾ 

-ਸ਼ਸ਼ ਹੈ 
--ਨਜ਼ਰ 

ਕਪ ਭਲਾ 

ਤੇ “ਫਿਰਿ 
੨ 

॥ 

9 

) ਪ੍ਰਲੋਕ ਹੈ। ਬਿਗਸੈ-ਖ਼ੁ 
। ਦ੍ਰਿਸਟੀ 

ਭਰਮੇ ਭੂ 
ਚਾਰਿ ਕੁਟ 

ਦੇਇ 

0 

5 

੭. 

ਭਗਤਿ 

ਨ ਖੇਡਦਾ 
ਮਨ 

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ 
ਅਪਨੀ 

8 

ਵਜ 
-. 

ਦਿਸੀ: 

ਕੀ 

ਜਿਸੁ 

੩॥ 

।ੱ ਰੇ 

। ੫੪ ਕਮ 

ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਮ
ਿ
 

ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥ । _ਹਾਥਿ-ਹੱਥ 

ਹੋਰ ਆਵੈ 
ਮਿ 

ਮਰ 
੨੬੬੪੫ 

) 

ਨਾਨਕ 

ਰਾਜੇ 

ਜਣੇ 

। 

ਜੱ ਇੱ 

ਕੋਈ ਅਰਥ ੧੦. 
“ ਕਹੁ-ਦੱਸੋ। ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੈ। 0 

0 ਪ੍ਰ: 
ਹ ਚਾਰਾ 

ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ 
ਲੂ 

ਹੈ। 
ਵੱਸ ਵਿਚ 

ਮਾਇਆ 
ਦਿਸਿ- 

ਸਮਾਂ। ਨੂ 

॥( 
ਕੀ 

ਵੋ! ਇਸ 
ਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸਕਦਾ 

ਵਰ 

ਨ ਤਰ 
ਜਿਤਨਾ 

ਏ ਹਰ 

ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! '। ਜੇ 
ਕਰ 

ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ। 
(੬ 

ਜਿਲ 

8 ਉ: ਰਮ ਤਤ ਆਖ ਖਤ ਭਲਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਪਾ ਵਰ [। ਮਿਲੇਇ-ਜੁੜ । 

0 
ਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ 7 

' ਉਹ 604੬ ਦੀ ਨਾਮਿ-ਨਾਮ 

8 

9 
ਹਾ, ' ਜੀਉ! ਜੋ ਸਕਣਗੇ ? 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਵੈ 
ਨੁੱਕਰਾਂ । 

0 

( 
ਐ ਸਾਈਂ `ਤੋਂ ਤਰ 

ਨ ਚੰਗਾ ਜੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾ ਹਨ। 

ਦੀ ਨ 

2. 
ਵੇਂ ਸੌਸਾਰ ਤੋਂ 

ਨੂੰ 
ਸੈਸਾਰ 

ਕੁਟ-ਕੂ ਹੋ ਗਏਂ 

ਰਾਮ 
॥ 

0 ਪ੍ਰ: ਹਜ ਕਦ ਉਨ ਪੜ ਨੰ ਗਾਏ 

ਹਨ, ਲੀਨ 

ਅੰਰਥਾ < ਇਨ ਭੀ ਜਨ 

2 

ਸੱਜਣ & 

ਕੈ 
< 

ਹੂ 

ਮਠੂਖ 

੧06 

॥। 
੨। 

ਰ੍ 
ਪਾਪੀਆਂ 

ੱਖ ਨੂੰ ਸੂਹਾਸਾਂ 

ਜੀਉ! ਇਸ 
ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਮਰ 

(0 ਉ: ਸਿ ਵਕ 
ਕੀ ਨੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। 

ਨੀ ਗ਼ਰਦੇਂਢ 
ਹੈ, ਕੀ ਇਸ 

ਹੀ 

ਹਨ 

ਘ 

ਆ 

ਨ 
ਰਲ 

1 

1 ਬਣ" ਲੀਰ 

ਨਰ 
ੱਡੇ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਮਰਥਾ 
ਹਰਨ 

ਤਨ ਕੂ ਲੇ 

ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨ 

ਹਉ 

2. 

ਤਾ 

ਜੀਵ ਹੁ 
$ 

ਹੱ ਦੀ ਨਹੀਂ, 
੨ 

ਉੱਕਾ 
। ਤਸੀਂ 

ਕਮ 
ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ੜੇ 

ਹੀ 
ਕਟ ਕਿਉ ਨਗ ਕਾਉਦਾ? 

ਨਿਰੰਕਾਰ _ ਊ; ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੁ (
ਤ
ਉ
 

ਹ[ ਪ: 
ਹਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ 

ਰਿ ਦੀ ਹੋ ਮਿੱਤਰ! ਜੋ ਵੀ ਉ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਮੂ 

ਨੰ 
ਗੁਣ 

7 

੨ 
ਰ੍ 

$ 
ਦਾ 

। 

॥( 
ਹੁ 

! 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਹੋਂ 
੍ 

ਕਮ 
? 

ਨ 

6 
ਰਿ 

' ਵਿਚ 
ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਓਹੀ ਕ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ 

ਹੂ ਉੱ: ੪.ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। 
ਵਿਕਾਰਾਂ 

ਵਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ 
ਲਓ ਕਿ 

ਨ 

ਨ 
ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ, 
! ਇਸ 

ਤਕ ਲੱਦ (ਅਜਕਲ 

& 

ਗਾ 
ਜਾਵੇਂ 

ਕਰ 

ਜੀ ! ਨ 
ਹੀ 

ਹੋਵੇ, (ਤਾਂ 
ਜੇ £ 

( 

ਗੁਣ ਰੋ ੨ 

ਨ 

ਐ ਗੁਰੂ 
ਆਪ 

ਭੀ ਹੋਵੇ, ਏ। (ਕਿਸੇ 

6 
ਦੇ 

ਭਾਅ 
ਉਧਾਰ 

ਕਿਸੇ 
੪ 

! ਤੁਸੀਂ 
ਕੁਝ 

“ਭ ਲਏ । 
( 

। ਪਭ ਏਂ ਪਆ ਦਾ ਡੀ ਉਧਬ 
੪ -:4-.71- 

ਹੀ 

2. 
ਕੀ ਤਹ ਡਰ 

ਹੈ, ਉਹ _ ਉ: ਕਿ 

ਕਰਦਾ ਤੂ 

ਸਾਈਂ ਜੀ! ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਰਤੀ 
ਰੋ) ਇਹ ਦੇਵੇ)। 

ਹੈ, ਓਹੀ ਕੁਝ 

( ੍ 7 
ਮਸ਼ਵਰਾ 

ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਕਰ 
ਡੀ ਨਾ 

ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

੨੩ 

$ ਪ੍ਰ 
ਸਲਾਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਹੈ। ਉਹ 

ਭੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੂ ਕੁਝ 

ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ 

੯੨੯੬੯੬੦੩ 

ਨ 
ਵੀ 

| ਉਹ 
ਕਰਦਾ 

ਉਹ ਪਰਤੜ੍ਹ 

ਜੋ ਉਸ [ਰਾ 

%੨੦੬੦੦੦੬ 

੨ 

੨. ਸੱਜਣ = 
01 

ਰਾ 
ਚੁ 

. ਪੰਰ 
ਨ 

੧9੨੯੨੨%੨੯੨੨% 

। 
2. ੬... 

ਪੁ ਵਕ ਕਿਉ ਕਿ 

8 ਹੈ। 
੭੨੦੨੦੨੦੨੬੨੦੨੧ 

॥ 
ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀ 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਮ 
(੩੬੬੬੯੬੩ 

ਰਸ 
ਵੀ 

ਮਾਪ ਹੀ ਲੋਕ- 

6੨੬੧੨੯੨੬੫੬੦੦ 

॥ 
ਆਂ 

ਉਹ 
੧੨੦੨੯੨੦੨੦੧੨੦੨੦੨੨੦ 

ਹੇ 
2.ਚੰ 

੨੧੬੦੬੧੬੦ 

( 

੨੦੨6੨) 

0 
ਹੈ। ੨੬੪੬੯ 

0 

੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦ (੬੨੩੬੪ 
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੧ 

0 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ _ ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ । ਪੂਰਨ-ਵਿਆਪਕ। ਪ੍ਰਗਾਸ- ਨੂੰ 
ਨ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਜਲਵਾ। ਬਣਤ--ਬਣਾਵਟ, ਅਕਾਰ, ਜਗਤ ਰੂਪ ਘਾੜਤ। ਨੈ 
($ ਉ: ੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਹ ਜੀਵ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਵ _ਜੀਵੈ-ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (6 

੧ ਅਗਿਆਨ ਵੱਸ ਹੋ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਾਇਕੀ ` ਅਰਥ : 

0 ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿ ( ਸੈ 1 
0 ੬. ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱ ਉਆ 0 
ਰੰ ਤੋਂ ਗਿ ਹੈ। ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਰੰ 
( ਵਿ ਕਿਆ ਉ: ੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਊਂ 

(ਰੰ ਰ੍ ਰ ਵਾ ਹੀ < ਜਾਂਦੀ। ਨ 

ਨ ੧੬੬ ਪਰ ਕੁਝ-ਕੁ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਮੂੰ 
ਨ ਫਿਰ ਦ਼ |! . ਨ ਹਾਂ ਉ ਹੇ 

6 ਪ੍: ਸਾਈ' ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦਾ ਕੋਈ 8 

ਹੀ ਅਜਾਜਾਗੀ ਲਾਇਆ ਲਾਂ ਸਾ ੧. ਉਹ ਪ੍ਰਤੂ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ 0; 
ਹੈ ਉ: ੮.ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 1 
0 ਦੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ___“-ਕਿੰਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਭਾਵ ਨੂ 
0 ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ, ਭਾਵ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰੇ ਤਹੀਬਾ' ਤੇ, ਸਿਰਰ ਕਰਨ, ਢਾਲਨ/ਹੈ। ਤੀ 
ਮਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਤ 
00 ਦਿੱਸਦਾ 

ਨਿਰਾਸ ਹੋ, ਖ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਲੀ (ਸੀ ਹਲ ਰੀ 1 
ਨੰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਇਹ ਮਨ ਦਸੋਂ' ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਛੱਡ ੪. ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ--ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੀ ਇਕ ਮਹ 
| `_ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਿਉਂ' ਨਹੀਂ ਦਲ ਜਰ ਬਜਰ ਰਵੀ 
(੧ ਕਰਦਾ? . ਰੇ ੫. ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ । 
(0 ਹਕ ਮੀ ਖ਼ਸ਼ਸ ਹੈ। 0 ਉ: ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਭੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗਲ ਦਾ ਸਹ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿ । 
0 ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਿਨ 0 
0 __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਪੁਰਖ ੫ ੧ ਇਹ ਸਡੋ ਰੀ ਉਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 1 
ਨਹ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਰੇ ॥( 
00 ਏਂ | & 

ਹੈ।ਕ ੮. ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਲਵਾ ਦਿੱਸ ( 
ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥ ੯. ਇਹ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ 
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। 
ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਤਾਂ 

ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।੪। ॥ 

. ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ ॥ 
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ਦਾ 

0 ੬. ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥ ੧ 
ਹਉ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ੨. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥ ਮੂ 

% _ ੮. ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ੩. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 
& ੯. ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥ ੪. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥ 
(! ੧੦. ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥ ੫. ਕਬਰੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥ ਨ 
0 ਪਦਾ ਅਰਥ: ਕੀਟ-ਕੀੜਾ। ਨਿਵਾਜ-ਮਿਹਰ ਕਰਨ __£. ਕੌਥਹੁ ਸੈਂਗ ਹਰਖ ਰੈਗਿ ਹਸੈ ॥ 
0 ਵਾਲਾ। ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ-ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਣ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ੭. ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ( 
 ਆਵੈ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਤਕਾਲ- __ ੯. ਕਬਚੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ ਹੀ 

) ਤੁਰਤ ਹੀ। ਬਖਸੀਸ-ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਦਇਆ। ਜਗਦੀਸ-ਜਗਤ ਦਾ __ ੯. ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸੂ 

ਮੰ ਈਸ਼ੂਰ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ। ਤਿਸ ਕੀ-ਉਸ ਦੀ। ੧੬ ਨੰਸਨਨ ਐਮ ਕਿਲਾਗਣਰਾਰ ਨ , ਨੂ 
੨੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੬੦੨੦੬੦੨੪੬੦੨੬੦੬੦੬੯੬੦੬੬੪੬੯੬੦੬੬੦੬੯੬੦੪੬੬੬੦੬੪੬੬੦੬੯੬੦੦੦੦੦੯੬੪ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੯੨੦੦੬੪=੦੦੬੦੦੦ 5% 
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(੪੪੮) ਨਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ ਗਾਉੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨਾੀ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੭ 
੧੨੦੦੦੬੦੦੦੦੯੬੦੦੬੪੨੦੨੯੨02੯੬੪੬6ਟਟ6੬੬੪੬0੬੬੬6੬੬੬੬੦੦੬੬੯੬੦੬੬੬੯੬੦੨੨੯੬੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੯੬੦੦੨੦੬੦੦੨੬੦੬੬੨੦ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ-ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। __ ੩. ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥ । 
ਬਪੁਰਾ-ਵਿਚਾਰਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ-ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ। __ ਮ_ ਕਬਹੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥ ਨ 
ਜੀਉ-ਜੀਵ। ਥੀਉ-ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ-ਕਦੇ । ੨ =ਜਰ ਚੜੈ ਨ 
ਘਾ ਰਿ >>. ੫. ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥ 
ਸੋਗ-ਚਿੰਤਾ। ਹਰਖ-ਖ਼ੁੱਸ਼ੀ। ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ-ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ, ਜਿਵੇਂ ੬ ਛ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ 'ਕਾ ॥ ੍ 
ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋਏ ਰਿ (| 
ਰੂਪ ਆਏ ਹਨ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ੭. ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥ ਰਸ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਉਹਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਵਤੀਰਾ। ੮. ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ਸੀ 

ਊਭ-ਉੱਚਾ, ਆਕਾਸ਼। ਪਇਆਲ-ਪਤਾਲ। ਬੇਤਾ-ਜਾਨਣ __ ੯. ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥ (4 
ਵਾਲਾ, ਮਹਿਰਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ-ਰੱਬੀ ਵੀਚਾਰ । ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥ । 

ਅਰਲਾ : 6 
ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ 

ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? 

ਉ: ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

੧.ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ 
ਹੈ)। 

੨. ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। 

੩. ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੀ 

ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗਿਆ-ਪਾਲਕ ਹੈ। 
੪. ਤੱਕੋ ! ਹੁੰਦਾ ਓਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਰ੍ 
੫. ਫਿਰ ਤੱਕੋਂ ! ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਸ਼ਾ ਕਦੀ ਉੱਚੀ 
ਤੇ ਕਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 

੬. ਕਦੇ ਇਹ ਗ਼ਮੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਦੇ (ਰੈਗਿ) ਮੌਜ ਵਿਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। 

੭. ਕਦੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਨ 
ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

੮. ਕਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 
`ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਲਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ 
ਕਲਾਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ। 

੯. ਕਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪਰ ਇਸ 
ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ।੫॥ 

੧. ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 
੨. ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ਦੀ ੩੫੩੫੩ ਦੀ 
੧੨੧੧੧-੦੧੧੦੦ ੧੨੦੧੦-੨੧੦੮੦ ੧੦੧੨੦੧੨੦੧੦ ੦੧੨੦੦ ੧ (੦੨੧੦੨੯੧ ਤਕ." ੭ਲ ੨ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਨਿਰਤਿ-ਨਾਚ। ਭਾਤਿ-ਕਿਸਮ। ਸੋਇ 

ਰਹੈ-ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਾਲ-ਭਿਆਨਕ । ਰਵਾਲ-ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ। ਭੇਖਾਰੀ-ਮੰਗਤਾ। ਸਾਜਾ-ਸਾਂਗ। ਅਪਕੀਰਤਿ- । 
ਅਪ ਭੈੜੀ, ਮਾੜੀ, ਮੰਦੀ, ਮੰਦੀ ਸੋਭਾ, ਬਦਨਾਮੀ। ਬਡ--ਵੱਡਾ । 
ਸਚੁ ਕਹੈ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵ ਹੀ-ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ। 

ਆਰੱਲ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇਕ ਸਮਾਨ 
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ? 

ਉ: _ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਇਹ ਜੀਵ । 
੧. ਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੈਚਲ- 
ਤਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ 

ਸਮਾਂ ਆਲਸ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। 
੩. ਕਦੇ ਇਹ (ਮਹਾ ਕੋਧ) ਬੜਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ 
ਰੂਪ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

੪. ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀਦਾ 

ਹੈ। ਭਾਵ ਅਤਿ ਨਿਰਮਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। 
ਪ. ਕਦੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 
੬. ਕਦੀ ਮੰਗਤੇ ਵਾਂਗ ਨੀਵੇਂ-ਪਨ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ। 
੭. ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
੮. ਅਤੇ ਕਦੀ ਭਲਾ-ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ 
ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੯. ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸੱਚੀ 

ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।੬। 

੧. ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖ੍ਹਾਨੁ ॥ 
੨. ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥ 

7੫ ੨੨੦੩੦ ੨ ਇਦਾ ੨੨੧੨੨੧੨੨੨੦੨੧੦੦੧੦੨੨੭੨੪੦੨੭੩੦੨੦੨੩੩੦੦੩੦੭੨੦੩੨੧੩੨੦੬੧੦੬੨੦੬੨੦੦੧੬੧੬੨੦੨੦੨੯ ਰਾ ਆ 1 ਆ ੨੫੨ ਆ 1 ਖਾ ਲਾਲਾ ਲਾ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੬86 ਗਾਉਂੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾ ਮ: -੫ੰਨਾ ੨੭੭-੭£ 
(੨੦੨੨੧੩੩੨੧੪੩੨੦੦੦੬੦੨੬੧੬੦੧੨੩੦੧੬੦੨੦੨੦੨੨੬੦੨੬੧ 2੦੨੦੨੯੬੯੬6੨੦੯੨੧੬੬੦੬੯੬੦੦੨੦੨੦੦੨੨੧੨੦੨੦੬੯੨੦੨੨੦੨੬੦ #੨6੧੬੨੧੧੩੨੨੬੩੦% 

$; _ ੩. ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ ੮. ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋੜਿ ਸਮਾਨਾ॥ ` ਨੂੰ 
% ੪. ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥ ੯. ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ॥ ਨ 0 ਣ 6 

ਮੀ ੫. ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥ ਨੂੰ 
(0 ੬. ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ ਪਦ ਅਰਥ “ ਬਹੁਰਿ-ਮੁੜ, ਵਾਪਸ। ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ- ਹੈ 

6੭. ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸੂਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਲਵਾ। ਇਕ ਰੈਗਿ-ਇਕ ਨ 
0; ੮. ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਖਟਾਨਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਵਨ- ਨੂ 

੯. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ॥ ਭਟਕਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਫੇਰੇ । ਬਿਸ੍ਰਾਮ-ਟਿਕਾਣਾ, ਅਰਾਮ। ਹਉ 

ਲੀ ੧੦. ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥ ਅਰਥ - (0 

ਇੰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਖ੍ਰਾਨੁ ਵਖਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ। ੧. ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। _ 
ਮੋਨਿਧਾਰੀ-ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ੨. ਉਸ ਥਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ 8 
0 ਹੈ। ਤਟ-ਕਿਨਾਰਾ। ਸਿਧ-ਪੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ । ਸਾਧਿਕ- ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਡਿਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੂਨਾਂ 8 
ਜਪ, ਤਪ, ਪੰਜ ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਮੁਖਿ- ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ ! 
0 ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਕੀਟ-ਕੀੜਾ। ਹਸਤਿ-ਹਾਥੀ। ਪਤੰਗ-ਭੰਬਟ। _ ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? % 
 ਭਰਮੀਆ--ਭਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। _ ਉ: ੩. (ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਸੈਗ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ) ਨ ਨ ਨ ਰਿ 
(੧ ਨਾਨਾ-ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ--ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ 

ਅਰਥ : ਪ੍ਰ: __ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਲਾ ਨ ਸਾ ਹੈ 0! ਰ੍ ਮਰ [ ਰੈ =ਣ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ। ਮਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ 
0 ਕਰਦਾ ਰੇ ਿ ੨ ੨੩ 0 ਨ ੨ ਕਦੀ ਬਹ ਫੁੱਮ-ਹੇ ਰੇ 1 ਉਂਦਾ ਹੈ। 10 

0 ੩. ਕਦੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁਦਾ । ਨ 10 
0 ਰੈ। : __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਕ । 
ਨ ੨ 4. ੍ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? (ਹੱ 

6 ੪. ਕਦੀ ਸਿਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਹੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਲਾ (੧ 
0 ਅਤਿ ਲੇ ਉ: ੫.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕ ਨੂ 
ਰੰ ਅਪ ਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 0 __ ੫- ਕਦੀ ਕੀੜੀ, ਹਾਥੀ, ਪਤੌਗੇ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਹੋ ਰ੍ ਰਿ 
(6 ਕੈ- ੬. ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨ 

0 ੬. ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। _. 
ਇੰ __ ੭.ਮਾਨੌ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰਾਂਗੀ (ਰਾਸਧਾਰੀ) ਹੈ, ਜੋ ਚ ਜੂਨ! ਮਰਜਰ ਭੰਗ ਸਜੀ ਦਬਾ ਲੀ 

੍ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਗਾ' (ਦੀ ( 
ਮੀ ੮.ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉ: 2. (ਹੈ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝਣ ਲਈ 
( ਤਰਹਾਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ $$ 

ਮੂ ੯.ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 
0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਤੋਂ ੯. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੂੰ 
8 ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ।੭ ੫ (0 ਈਂ 
ਰੰ ਗਤ ਦਰ ੯. ਇਉਂ ਉ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ 
( ੫, ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ; 
ਲਉ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ 
6 _ ੩. ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨ 

੪. ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਹਾਂ।੮੧੧੧॥ ( 

੫. ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂ 
0 ੬. ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਈ 
0 ਨਿਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੂ 
$ ਆ ਦਰ (੩) 
੧੨੨੦੬੯੬੦੬੦2੦੬੦੦੦੨੦੬੦੦੦੬੦੦੧੬੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੨੦੦੦੬੦੬੬੦੬੦੬੯੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੧ 6੨੦ਣ੦੨੬੧੦6੦੦੨੦੨੦੨੦੬੦੨੯੦੦੬੦੦੦੨੦੨੬੦੬੦ਣ੦੨੬੦੦੦੦੦੦ਣ੦੨ 



 ਹਬਾਨਿਕਾ ਗਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੪੫੦) ਕਿ ੪-ਪਨਾ ੨੭੬ 
26262੦੬੦੨੬੪ਟ6੦ਟ6੨੦੨੯੬੬੯ਟ੯੨੦੯੦੬੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੯੨੯੨੯੬੯੨੯੨੬੯੬੯੨੯੬੦੨੯੬੬੯੩੪੬੧੬੦੬੦੨੦੨੦੨੬੦੬੦੨੬੬੦੨੦੨੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਾ ਨਾਰਗਜਰਰਰਜਵਜਲਾਦਜਜਾਸਨਰਗਦਨਟ 
$ ਭੀ ਉਹੋ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ _ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਅਣ-ਦਿੱਸਦੀ ਹਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੀ 
੧੧ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦ ਵਿਚ ਜੀਵ _ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ੍ 
(0 ਦੀ ਉੱਚੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਭੀ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨ 
(| ਹੈ। ੍ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਮੂ 
6 ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਾਂ ਇਉ' ਕਹਿ _ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ? ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਕੁਝ ਨੂੰ 

ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਜਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ 
ਨੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ 
। ਆਦਿ) ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 

6 ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਦਿਨ 

ਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਂਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ 

6 ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ? 
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦਾ 

ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ-ਨਿੱਤ ਹੀ 

ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

੨੪ 

0 ੨੨੦੨੦੨੨ 
<, 
੨੭ 

(ਜਾ 

ਕਦੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ 
੧ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 
6 ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ੨5 

੨੦੨੬ ਮੀ ੧-ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਾਟੂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। 
ਹੀ ੨-ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ (ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ) ਗੇੜਾ 
6 ਕੱਟਦੀ ਹੈ। 

੩-ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
6 __ਇਹ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨ ਦਾ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 

ਦੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਐ 
£ ਸਾਇੰਸ ਦਾਨੀ ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ; ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 
ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ? ਜਾਂ ਇਹ 
ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਟੂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਜ਼ਰਾ 
ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ- 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ? 

ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਹਰ ਪਲ, 

ਹਰ ਘੜੀ, ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 
ਜਾਂ ਢੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ 
ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਜੁਆਲਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫਟਣਾ ਅਥਵਾ 

ਛਾ ਮਨੀ ਣਾ ਨਰ ਸਰਾ ਲੱਪ 3 ਛਲ ਦਾ 
ਇਨੀ 

੦2੦੨੦੨੦੦੯ਟ੦੨੦= 

੨੦੨੨੦੨੬ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰ-ਅਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰ ਦੂਤ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹਰਨਾਖ਼ਸ਼ 
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ 
ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ- 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ 
ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭੋਲੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਬੱਦਲਾਂ, ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਲ, ਅੰਨ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਮਝ 

ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ'। 
ਐ ਭੋਲਿਆ ! ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ 

ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛਬੀਲ “ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ 
ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛਬੀਲੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਛਬੀਲ ਦਾ ਚਾਲਕ 
ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਅਸਲ ਅਣਡਿੱਠੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਐ ਭੋਲਿਆ! ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਤਕੀਏ ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵ ਭੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸੇ ਅਨਜਾਣ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ 
ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ 

ਦਾ ਚਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਰਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ 
ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ-ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਭਾਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 
ਵਿਕਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 6 

ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 
ਬੈਠਾ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੋ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਸਾਕ- 
ਸੈਨ, ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ) ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂ 
ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸਾਰ (ਹੀ 
ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
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ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ- ਮੀ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ (੪੫੧) ਗਾਉਂੜਾ ਸ਼ਖਮਨਂ “ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੭ 
੨੨੩੨੩ ੬੬੦੬੯੬੬੪੬੦੦੦੨੬੦੬੬੬੪੬੦੬੬੦੬੦੦੬੬੬੦੨੦੦੬੯੬੬੪੬੬੪੬੬੧ ਦੀ 

੧੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੦੦੨੦੬੨੬੦੨੦੬੦੨੦੨੦੬੯੬੦੨੦੨੦੦੬੦੦੨੦੨੦੨ (9! 
& __ ੧ੋ-ਇਕ ਹਸਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਹਕ ਮਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਚੋਣਾ ਦਿੱਤ ਕਮਰ 
&੍ ੨-ਦੂਸਰੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ 
ਹੈ __ ੩-ਤੀਸਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂ 
(ਪਰੰਤੂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੇਤਾ (ਨਿਰੰਕਾਰ _ ਦੇ ਕੇ, ਕੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੂੰ 
| ਦਾ ਭੇਤੀ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ $ 
ਹ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ 

ਦਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਆਸਾ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ _ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ $ 
ਨ, ੮ 

& ਤੱਕਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਸਕੇ ਕਿ 'ਮੈਂ ਅਹਿ ਕੁਝ $ 
0 ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰ 

ਹੈ! ਕਿਆ ਉਠਿ ਉਠਿ ਦੇਖਹੁ ਬਪੜੇ', ਇਸੁ ਮੇਪੀ ਹਥਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ॥ _ ਹੈ: ਜੈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂ 
ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹਿ॥ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ । 

( (ਵਾਰ ਮਲਾਰ, ਪੰਨਾ ੧੨੯੦੭ _ ਵਾਲਾ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਆਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ 

$__ ਹੇ ਭੋਲਿਆ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਲ ਕੀ ਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ _ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੱਸਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਉਹ੍ਰੋਕਤ ਯਾਰੂਵੀਂ 

ਹਉ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ', ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ _ੱਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸਰੇ 
ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਭੇਜੇ ਹਨ । ਇਵੇਂ' ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹ 

%੧ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਨ 

& ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਧੈਨ, ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿ ਹੀ 
6 ਵਿਚ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਾਮਧੇਨ ਜਾਂ ਸਲੰਕੁ ॥ ਹਰ 
ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ'। ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ੧. ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥ 0 

$ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, __ ੨. ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੈਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥੧॥ ਨੰ 
(| ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਦ ਅਰਥ : ਮਸਕੀਨੀਆ-ਮਸਕੀਨ ਮਨੁੱਖ, ਗ਼ਗੀਬੀ ਮੈ 
00 ਨ =”੭ ਮੱ 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਪੁ-ਆਪਾ ਭਾਵ, ਅਪਣੱਤ, ਹੈਕਾਰ। ਨੂੰ 
| ___ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕਾਮਧੈਨਾ॥ ਨਿਵਾਰਿ-ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ। ਤਲੋ-ਹੇਠਾਂ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਗਰਥਿ- $ 
( ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਗਰਬ ਵਿਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ। ਗਲੇ-ਗਲ ਗਏ। 0 
ਨ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਾ ਨ 
(4 ਜਪਿ ਮਨ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਤਿ ਨਾਮੁ॥ ੍ ਅਰਥ : ਰ੍ _ ਹਿ 
(੧ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਨ 

ਹਉ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੈਜਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨ 8 ਗਰੀਬੀ 
6 ਜਹ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਭਇਆ, ਨ ! ਜੋ ਬੋਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨ; 

0 ਤਹ ਉਪਾਧਿ ਗਤੁ ਦੀਨੀ, ਹੈ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੁਰ ਕਰ ਕੇ (ਤਲ) ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੀ 
(0 ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥ ਪਰ ਹੀ 
0 ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਇਹ ਮਤਿ ਦੀਨੀ ___ ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਨੂ 
[ਜਪਿ ਹਰਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥ ਉ: ੨.ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹੌਕਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨ 
। (ਧਨਾਸਗੀ ਮ: 8, ਪੰਨਾ ੬੬੯੭ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ 

ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਏਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਥਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੧। ( 
6 ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔੜ ਲਿਆ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਮਣ (8 
0 ਵਿਚ ਟਿੱਬੇ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲ (ਤਕਿ 1 
0 ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਤਖ਼ਤ ੧. ਜਿਸ ਕੈ ਹਾ ਮਭਿਮਾਨੁ ॥ 1 

(| 'ਤੇ ਬੈਠ ਨੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਗਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ੨. ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ &੍ [ਨਨ ਉਹ ਤ- ੩. ਜੋ ਜਨ ਸੈ ਜਬਨਵਰ ॥ 
(4 ਨਦਰਿ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ॥ 8. ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੇਤੁ ॥ ਹੀ 
ਉ ਦਰਿ ਮੰਗਨਿ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥ _ (ਵਾਰ ਆਸ਼ਾ, ਪੰਨਾ 8੭੨) __ਘ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਿ 

(੨੦੨੧੨ਟ੦੦੨੬੦੬੦੪੬੬੦੨੬੪੬੨੦੦੬੦੦੦੨੬੦੬੯੬੦੦੬੦੬੬੯੬੯੬੯੬੯੬੯੬੪੬੯੬੪੬੯੬੪੯੬੪੬੬੪੬੪੬੬੦੨੬੦੦੬੩੦੧੨੦੬੨੦੨੬੦੨੦੬੦੬੦੨੦੩ 



ਸਥਲ ਨਲ ਗੀ ਜਰ ਦੀਵਾ ਨਰ (੪੫੨) 
੫੫੯ 

(੪੨੦੬੯੨੦੬੦੬੯੬6੨੦੦੦ਟ੦ਣ੦= ੬੦੨੦੬੯੬੯੬੦੬੦੦੦੬੦੦੬੯੬੪੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੪੬੬੧੬੯ਟ੦੬੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੦੦੦੦੨੦=੬ ੧੨੦੦੦੦੦੦ਣ੦੦੦ਟ੦ਣ੦੦੯ਟ੦=੦ ੨੨੨੧੩ 

0੬. ਮਨਿ ਸੰ ਰਜ ਜੋਨਿ ਰਮ 
8 ੭. ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

(0 _€. ਸੌ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੁ ॥ 
੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥ 

(0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 

। ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ “ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੁ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ । ਸੁਆਨੁ- 
6 ਕੁੱਤਾ। ਨਰਕਪਾਤੀ--ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ । 
&$ ਜੋਬਨਵੰਤੁ-ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ, ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। 

ਹੀ ਵਿਸਟਾ-ਗੂੰਹ। ਜੰਤੁ-ਕੀੜਾ। ਕਰਮਵੰਤੁ--ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 

0 ਵਾਲਾ। ਜਨਮਿ-ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੌਮ ਕੇ। ਭ੍ਰਮਾਵੈ-ਭਟਕਦਾ ਹੈ। 
$`ਭੂਮਿ-ਧਰਤੀ। ਅਗਿਆਨੁ-ਜਾਹਿਲ, ਬੇ-ਸਮਝ। ਈਹਾ-ਏਥੇ, 

6 ਜਿਓ ਦਰ ਮਕਸਦ ਬਲਾ ੈਂ -ਅਸਾਦ 

ਆਗੈ-ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ । 

00 “ਆਂਰੱਲ੍ਹਂ 
& ਤੀ 
| ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ 
। ਸਦਕਾ ਰਾਜ-ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

(ਰੀ ਮਾਣ ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ, ਦੱਸੋ 
0 ਉਹ ਕਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਹੈ ਘ ਪੂ & & &< 1 

(0 ਉ: ੧. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ 

ਮਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਹੈ। 
) ੨. ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਦਾ 

( ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ੰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ 
ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕੀ ਉਹ ਭੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ? 

%; ਉ: ੩. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
ਹੱ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੁਆਨ ਹਾਂ। 
6 ੪. ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਰ੍ਰੀਹ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ 
(੍ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
0 ਗੈਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। 
੧ ___ ੫. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

6 ___ ੬. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕਈ 
ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਨ ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ! ਕਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ 
ਰੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹੈਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ 
ਨ ਉਹ ਭੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ? 
ਨ ਉ:੭-੮. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਹਿਲ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਮਝ 
0 ਹੈ। 

() ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ 
ਮੀ ਜਾਵੇ ? 

ਰਾ ਕਾਲਾ 

ਉ: 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨਾ % ੫-੫ੰਨਾਂ ੨੭੬ 

੯. ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਗਰੀਬੀ) ਨਿੰਮ੍ਤਾ, ਭਾਵ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਤਾਂ 
ਏਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 
ਹੀ ਨਿਰਬੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

੧. ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥ 
੨੨. 

ਤੋ. 

੪. 

੫ 

੬. 

2, 

੮ 
੯. 

੧੦. 

ਤ੍ਣਿ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੈਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥ 
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥ 

. ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੁ ॥ 
ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥ 
ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਸੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਧਨਵੈਤਾ-ਧਨ ਵਾਲਾ, ਧਨਾਢ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। 
ਗਰਬਾਵੈ-ਗਰਬ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਿਣ-ਕੱਖ, ਘਾਹ ਦਾ 
ਤੀਲਾ। ਸਮਾਨਿ-ਬਰਾਬਰ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। _ਭੀਤਰਿ-ਵਿਚ। 
ਆਪ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ । ਬਲਵੰਤੁ-ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬਲੀ, ਤਾਕਤ 

ਵਾਲਾ। ਭਸਮੰਤੁ-ਸੁਆਹ। ਨ ਬਦੈ--ਬਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ । 

ਪ੍: 

ਉ: 

ਰਥ “ 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਜੀਵ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ? 

੧.ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਤਾਂ 
ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤੀਲੇ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 
੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 

ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
੪. (ਤਾਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। 
ਪ.ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਜਾਣੋ । 

੬. (ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਉਹ) ਪਲ ਵਿਚ (ਭਸਮੰਤ) ਸੁਆਹ 
ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ 
ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੭. ਜੋ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 
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ਉ__ ੮. (ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਤ ਵੇਲੇ) ਧਰਮਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦ੍ਵਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ $ 
ਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ- 8 
$ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ੬. ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ॥ 
ਮਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ੭. ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੇਕ ਤੇ ਭਲਾ ਨੂ 
(0 ਉ: ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ (ਅੰਦਰੋਂ) ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
0 ਹੈਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ੮.ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ ਢੁਕਦੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਯਤ ਜੋ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਨੰ 
ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੨। ਵਾਲੀ ਹੈ)। ਰੂ 

0 ੧. ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ ਪੁ: _ ਹਜ਼ੂਰ! ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਸੋਭਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਨ 
ਨ ਉ: ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨ 
(੨ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨੂ 
0 ੩. ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੈਕਾਰ ॥ ਹੈ)। ਹੀ 

ਹ? _ ੪. ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਇਹ ਨੂ 
ਰੰ ੫. ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਵੈ ॥ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ 
0 ੬. ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ ਸੋਭਾ ਖਿੱਲਰਦੀ ਹੈ।੩। ਨ 
ਨ ੭. ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ੧. ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ॥ ਹਉ 
ਹਰ ੮. ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ੨. ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨ 

& ੯. ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ॥ ੩. ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 0 
0 ੧੦. ਕਰੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥ ੪. ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜਾਂ। ਹਉ--ਹੰਕਾਰ। ਸ੍ਮੁ- ੫. ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥ ਮਹ 

0 ਥਕੇਵਾਂ। ਸਗਲੇ--ਸਾਰੇ। _ਬਿਰਥਾਰੇ--ਬੇਅਰਥ, ਬੇ-ਫ਼ਾਇਦਾ। __ ੬. ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ 
ਉ ਤਤਪਸਿਆ--ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਅਵਤਾਰ-ਜਨਮ। ਦ੍ਵੈ-ਦ੍ਰਵਦਾ ੭. ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੈਗਿ ਮਾਇ ॥ ਮਹ 

( ਹੈ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵੈ--ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਸ ਕਉ-ਆਪਣੇ __ £ ਤੁਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 
ਮ[ੰ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ। ਨਿਕਟਿ-ਨੇੜੇ। ਰੇਨ-ਧੂੜੀ। ੬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੋਧਨ ਤਝੈ ਹੀ 
6 ਸੋਇ-ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ, ਉਪਮਾ। ਸਿ ਰਿ ਰੰ 

ਅੱਡ ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥ ਹ 

| ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਟ ਅਰਥਾ ਜਬ ਲਗੂ--ਜਦੋਂ' ਤਕ। ਮੁਝ ਤੋ-ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ'। 
ਨ ਕਛੁ-ਕੁਝ । ਧਾਰੈ-ਮਿਥਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲੁ- & 

ਲੂ __ _ ਏਦਾਂ ਦਰਾਂ ਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵਲ ਲਗਾ ਜੀ ਅਡੋਲ, ਟਿਕਾਣੇ, ਥਾਂ ਸਿਰ। ਚੀਤੁ-ਚਿੱਤ। ਮੋਹ ਮਗਨ-ਮਾਇਆ ਨੂੰ 0 ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ (ਇਕ ਨਹੀਂ) ਭਾਵੇਂ ਉਹ... “੧ ਡੰਬਾ ੋ ਇਆ। ਮਗਨ--ਗਰਗ, ਡੱਬਾ ਰੋਇਆ। 
0 ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਇ-ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ-ਰ ਡੀ 

ਰੰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਰਸ ਅਰ 0 
___ ੨.ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ! ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥਾ : 
( ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ _ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ ਨੂੰ 
ਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ) ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਨੂੰ 
(6 ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਪ ਦੇ ਹੈ? 0 
(4 ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਭੀ ਕਰਦਾ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ-ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤਕ | 
ਹੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਭੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈ 
0 __ ੪.ਤਾਂ ਭਾਈਓ! ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਭੀ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ੨. ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਨ 
। ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ 
ਮਰ ਕਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।) ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ 
6 __ ੫. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਰਿ 
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੪. ਉਤਨਾ ਚਿਰ (ਇਸ ਵੱਖਰਾ-ਪਨ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਇਹ ਗਰਭ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰ 
ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? 1 

੫.ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ _ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਸੁਣ, ਜਦ ਮਾਇਕੀ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂ੍ 
ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨ 

੬. ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਭੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੭. ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬੈਦੇ ਦਾ ਚਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ 
(ਮਗਨ) ਗ਼ਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਨੂੰ 

੮. ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਜ਼ਾ, ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਹੈ। ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਬੈਧਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ( 
ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨ 

ਉ: ੯.ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। _ ਨੂ 
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ੧ 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਧਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ ? ਹੋਵੇਗਾ ? ਨਹ 

ਉ:੧੦. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਕਾਰਣ ਇਕੋ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਗੁਰੂ ਉ: ੪. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭੋਲਿਆ! ਇਹ ਭੋਲਾ ਤਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਨੂੰ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਮੰ 
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਤ ਖਪ-ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਉਮੈ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਛੁਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 0 

ਦੇ ਛੁੱਟਦਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ __ਉ: ੫. ਐ ਮਿੱਤਰੋਂ ! ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰੇ ਨੂੰ; 
ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੪। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਭੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੂ 

੧. ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ ੬. ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। & 
੨. ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ ਹੀ ਸਿ 

ਸੇ 4 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨ 
੩. ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ ਭਾਵ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਿਵੇਂ' ਸੰਤੌਖ- ਨ 

੪. ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਨ 
੫. ਬਿਨਾ ਸੈਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਖ ਕਿਵੇ ਮਿਲ ਨੂੰ 
੬. ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥ ਸਕੇਗਾ ? ਰ ਹੀ 
੭. ਨਾਮ ਰੈਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਉ: ੭.ਹੇ ਸੱਜਣ ! ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨ 

ਬਡਭਾਜਮ ਪਰਾਪਤਿ ਰੋ ਸੈਪੁਰਨ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਕ ਮੈ 

ਨ ਕਿਸ ਰਵਿ ਅਰੀਮੀ ਸੁਆਦ ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ। _ ਨ 
. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ਲ ਰੇ । 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੌਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1 
੧੦. ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ? । 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਸਹਸ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਖਟੇ-ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਖ _ ਉ: ੮. ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੈ 
ਕਉ--ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਧਾਵੈ--ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀ 
ਉਨ ਕਲ ਨ ੯. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ) ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 
& ਮਾਇਆ। ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ-ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਪਿ ਖਪਿ=ਦੁਖੀ ਹੋ ਦੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ( 
ਹੋ ਕੇ। ਮਨੋਰਥ--ਮਨ ਦੇ ਰੱਥ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਉਸ ਹੈ 

ਨ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ। ਬ੍ਰਿਥੇ- -ਵਿਅਰਥ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੫ 1 

ਅਰਥ : ੧. ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਹੂ 
ਮੰ ਪ੍ਰ _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ __ ੨. ਤਿਲ 0 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 
ਕਿਆ ਕਣ ਪਕਾ ਪਾਕ ਕਾ 

£ ੩. ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥ 6 ੩ 
| ੪. ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ 
ਹ[ ੫. ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥ 
0 _੬. ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੈਗਿ ॥ 
$ ੭. ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥ 
੮. ਆਪਰਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥ 
6 € . ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਹਾ-ਕਿਥੇ ? ਕੀ ? ਬੀਚਾਰੁ-ਵੀਚਾਰ ਕਰ, 
ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ। ਅਪਨੈ ਰੈਗਿ-ਆਪਣੀ ਮੌਜ 

6 ਵਿਚ। ਸਭਹੂ ਕੈ-ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। _ਬਿਬੇਕ- 
0 ਪਛਾਣ, ਪਰਖ। ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਆਵੈ ਨ _ਜਾਇ-ਨਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਜੈਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਸਦ ਹੀ- 
ਸਦਾ ਹੀ। ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ-ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਾ 

ਕਲਾਂ ਆਲਾ ਲਾ 

੨ 

0£ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਰਥਾਂ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ? 
0; ਉ: ੧.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 
4 ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਹੈ _ ੨.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ 
ਹੈ| ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਵੀ ੩. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
(ਰੰ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 __ ੪.ਸੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 
0! ੫. ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭੋ 
0 ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
| ੬. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 
ਨ ਵੱਖਰਾ ਭੀ । 
ਹੂ ਰਿ ਵਿ ਸਿੀ ਤਿ 
ਨ | 

ਹਉ ੮. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ 
ਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਰ ੯. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ 

( ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ 
ਮਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੬ 
0 ੧. ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥ 
% ੨. ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥ 
0 _ ੩. ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 
ਮਰ ੪. ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

(੪੫੫) 
੬ ੨ ਦਿ ਦਿ << <੨੦੩੦੩੦੨੩੩ ੩੩ ਆ 

“7੨6੩੪੨੦੨੦੦੦੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੬0੬੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੬੦੬੯੬੯੬੬੦੦੦੦੦ਣ੦ਣ(੬ਣ੯ਟ੯੬੦੬੯ਣ੯੬੯ਣ੯ਣ੦ਣ੦੨6੨6=੦=੦<੦=੯੨੦=੦=੦ਵ੭ਵਨਣ0ਣਨ ਨਨ 
੧ 

ਤਾ ਅਲ ਅਲ 

ਗਾਉੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫-ਪਨਾ ੨੭੬ 

. ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ 

. ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ 

. ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ 

. ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੈਗ ਆਪਾਰ ॥ 

. ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

ਪਦ #ਰਥ : ਰਚਿਆ--ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਥਾਰੁ- 

ਖਿਲਾਰਾ। ਆਪਨ-ਆਪਣਾ। ਕਰਨੈਹਾਰੁ-ਕਰਨ ਯੋਗ । ਭਿੰਨ- 
ਵੱਖਰਾ। ਕਹਹੁ-ਦੱਸੋ। ਕਿਛੁ-ਕੁਝ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ-ਥਾਨ 

ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿਚ। ਚਲਿਤ--ਚਰਿੱਤਰ, ਤਮਾਸ਼ੇ । 

ਕਉਤਕ--ਤਮਾਸ਼ੇ, ਖੇਡਾਂ। ਆਪਾਰ-ਬੇਅੰਤ। ਕੀਮਤਿ-ਮੁੱਲ । 

ਅਰਥ . 

੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ। 

੨. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 
੩. ਜਦੋਂ ਵੀਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 

ਸੰਸਾਰਕ ਖਿਲਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

੪. ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 
. ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
. ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 
. ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਤਕ (ਲੀਲ੍ਹਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗ 
ਅਪਾਰ ਹਨ (ਇਹ ਜਗਤ ਇਕ ਲੀਲ੍ਹਾ-ਘਰ ਹੈ, ਲੀਲ੍ਹਾ 
ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ 
ਵਾਲੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। 

੯. ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਈ 
ਬੈਠਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦਾ 
ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।੭ 

. ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 

. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥ 

“ਨ ।7 ੧੭ ਭਨ .= 

“ ੯੭ 0ਨ -= 

੧੦. 
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ਕੂ 
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ਨ ਜਦ ਘਿਰੀ ਗਗਨ ਮਾਲੀ ॥ ਜਦ ਭੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਣ, ਖ਼ੂਬੀ, ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ! | 
੯. ਪਵਿਤ੍ ਪਵਿਤ੍ ਪਵਿਤ੍ ਪੁਨੀਤ ॥ ਦਾ ਮਾਨੇ'ਕਲਦਾ ਵਖੀਏ, -ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ “ਪੀਪਜੀ-ਂਣੀ ਜੀ 

੧੦. ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੱਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਉਪਕਾਰੀ-ਸੁਭਾਅ 
ਸਿ ਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਨਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੂ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਸਤਿ-ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਨ 

੨੦੩ ਪਰਸਾਦਿ-ਗੁਰੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਨੈ--ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ੫੩ ੧ << ਨ ਭੀ ਸੈਕੋਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ 
ਵਖਿਆਨੀ--ਆਖੀ, ਕਹੀ, ਦੱਸੀ। ਸਚੁ--ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ _ ਨੂ ਇਹ ਸਭੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਰਨ। 
ਵਾਲਾ, ਮੁਕੌਮਲ। 'ਚੀਨਾ-ਪਛਾਣਿਆ। ਅਨੂਪ-ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਬੀ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਵਨ-ਕੈਨ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਖ੍ਾਣੀ- ਕਿਸੇ ਔਰਦੇ, ਪਦਵੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰ 
ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ--ਪਵਿੱਤਰ । ਆਕੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਬਿ੍ਛ ਵਾਂਗ (ਜੋ ਫਲ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ 

ਅਰਥ - ਹੈ) ਨਿਉ' ਜਾਣਾ, ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ 

੨੨੦੨੬ 

2੨੦੨੧ 

੧੨੨੦੨੨੧੪ 
੧. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਕਿਸੇ ਨਿਰ-ਅਹੌਕਾਰ, ਨ 
ਭਾਵ ਆਦਿ, ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ __ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। __ ਨ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਬੈਦਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ; 

੨.ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ _ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਸ ਹੂੰ 
ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ੍ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 

੩. ਜੋ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, _ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ 8 

੪. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ _ਹੈ ਕਿ । 
ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ , (ਪੰਨਾ ੭੨੦) ਹੱ 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 0 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, 

ਉ: ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ- ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ॥ (ਸਲੌਕਾ ੭, ਪੰਨਾ ੧੩੬੪) ਟੂ 
੫.ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨ 
੬. ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ _ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਭੀ ਮਾਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਰ 
੭. ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ?ੈ। ਹੈਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 
੮. ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਭੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ _ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਇਥੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਨ 

ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਹੈ--ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ, ਨੂ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ __ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਨੂੰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨ੍ 

੯. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੂੰ 
ਪਰ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ-- ੍ 
ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨ ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇਰਾ॥ (ਨਾ ੬੫੬) ਹੂੰ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ।੮੧੨ ਦੀ ਇਕੋ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ 

ਭਾਵਾਰਥਾ : ਉਪ੍ਰਕਤ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਜਿਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ) ਤੂੰਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਵਿਭੂਤੀ, ਜੁਆਨੀ, ਪਦਾਰਥ _ ਹੈ'। ( 
ਬਲ ਆਦਿ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਹਉਮੈ ਇਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਮ੍ 
ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਤਪ, ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ _ਸਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋ' ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨ 
ਧਾਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ- _ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂ 
ਅਭਿਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਜਾਂ ਮੰ 
ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਭੀ ਗਊ [ 

ਵਲ (;੭੧੧੧੦੨੧੨੧੭੨੦੧੭੩੧੭੭੨੭੭੨੧੧੭੨੦੬੭੨ ੬... 54. ੩4 ੩੨4. ੨” 4 ੩੦4 ੩ 4. ੩੨ 4. ੨4. ੩੦ ੫ -੩੬= 4" .% ੮ 44 ਕਲ... ਕਲਾ 4. 4. 5 ੨ ੨੧੦੦੧੭੦੬੦੬੪੦੬੨੬੨੩% ੧2੯੦੬ ੮੨੦੨੦੨੯੨੯੬੯੬੪੬੯੨੬੧੨੨੬੦੦੦੨੦੦੬੦੦੨੯੨੬੦ਟ੯੨੬੬੦੬੦੬੬੬੬੯੬੦੬੯੬੬੯੨੯੩੬੦੬੯੬੦੦੨੯੨੦੬੦੩੦੦੨੨੦੬੯੬੦੦੨੦੨੨੨੨੧ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜਾ (੪੫੭) ਗਿਲ ਲਨ ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੬ 
6੨੧੨੦੧੨੨੬੬੦੦੨੦੨੬੦੨੫੨੧੨੦੫੨੧੨੦੨੨੧੨੦੨੨੦੨੨੧੨੧੩੦੧੨੦੦੦੦੨੦੨੨੦੨੦ ੪੨੦੩੦੬੦੬੬੯ਟ੯੬੦੬੨੨੦੦੨੬੦੨੨੬੦ ੩੪੨੨੬੧੨੨੬੧ 

। ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਕ ਹੀ 
0 ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੂਕਰ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥ ਪਿਠਾ ੫56) 

(| ਮੱਝਾਂ ਇਕੋ ਵਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਏਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ-- ਲੀ 
(6 ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ॥ 

(6 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਦੋ ਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਂਗ, ਪਰਾਂ 4੬6) ਹਿਹ 
ਓਂ । ਰੀ ਦੇ ਸੱ 6 

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸੰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਸਭ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- & 

(੧ ਵਿਗਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
0 “ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਦੇਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ 
0 ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
੧੧ __ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, 
(0 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 
6 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 

ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਰੂਪ ਸਰਾਂ ਵਿਚ 
6; ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਆਏ ਸਾਂ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ 
ਛਾਪ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਰ- 
ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ- 
ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕਰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ 
ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁੰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ 
ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ! ਨਹੀਂ !! ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਇਸ 
ਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ-- 

ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ॥ __ (ਪੰਨਾ ੬੯੧) 

ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 
ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਮਰਨ 

ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ 
ਵਸੀਹਤ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੀ ਬੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਮ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
0 ਲਈ, ਫਿਰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ (ਖ਼ਾਹਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ 
$ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- 
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ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ॥ 

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਰੀ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੫) 

ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 
ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ-- 

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ (ਪੰਨਾ 5੯੬) 

ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ! ਵੇਖੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ, 
ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਕੇ 

ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ-ਹੀਣ, ਜਾਂ ਕੋਝੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾ 
ਉਡਾਈਂ। ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ 

ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 

ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ- 

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ॥ _ (ਪੰਨਾ ੨੩) 

ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਜੋਬਨ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ 

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਨ। 

ਹੈ ਸੱਜਣਾ! ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਆਪਾਂ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੱਭ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ 

ਦਾ ਰੋੜਾ- 

ਫਰੀਦਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ ॥ 

ਹੋ ਜਾ। 

ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜਿ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸੁ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧੪੬॥ 
(ਪੰਨਾ 5੩੭੨) 

ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ !' ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗ 

ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, 
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ' ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ 

ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
01110 

(ਪੰਨਾ ੧5੭੬) 

੬੭੨੬ ੨੨੭੨੨੧੨੦੨/੭੨੨੧%੨੭੩੦੭੦੨੧੭੨/੧੨੧"੦੨(੭੭੩੯੭੭੩-੧੭੫੯੭੭੨੦੭੨<੭੪੨੭੩੭੭ ੩ ੧੧੦੦੦੧੦੧੦੦੨੦੦੦੬੧੬੧੦੦੦੦ਇ੦੧੯੦੧੬6੦੦ਟ 
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ਟਨ 

੦੦੦੨੯ 
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ਮੇ ਗੀ ੨੦੨੨੨ 1 
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੨%੨੧੬੧੨੨੨੬ 
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4੨੧੨੦੨੫੨੦੨੫੨ ਅਸਟਪਦੀ ਨ 

ਹੀ 

੩%੦੦੬੯੨੬੧ 

ਘਣੇ॥ 

0 

ਲਾੰ 
੨੦੨੦੦੬੦੨੬੦੩ 

ਆਰਜਾ 
ਛੁਟੈ ॥ 

0 

ਨੱਥ ਸ਼ਾ/ਹਿਸ਼ ੨੯੬੦੨੦੨੯ਟ੯੬ 

ਕੈ ਦਖਨਿ 
ਨਹੀ 6੩ 

8) 

ਕ 
੨੦੦੦੦੦੩੬੩੬੩੬੩ -ਭਾਵ ਗਵਾਏ 

ਸੈਤ ਕੈ ਦੂ ਜਮ ਤੇ 
॥ 

0 

ਸੰ ਭੁਲ 5 2੯੨੯੨੬%੦੬ 
-ਭਾਵ ਦੇ 

੧. 
ਦਖਨਿ 

ਜਾਇ 

ਨ 

14444 
੨. 

7 = 

ਵੋ, 
ਦਖਨਿ 

ਨ 

'ਜਜਲਰਨਕਜਦਾ ਨਾ ਰਬ ਸਾ 
੩. ਸੰਤ ਕੈ ਦੁ ਖਨਿ ਨਰਕ ਰਗ ॥ 

। 

.. ਓਂ ਹੱਲ 
ਰਿ ਫਰਮਾਨ 

ਨ 1 ਕਤ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁ ਮਤਿ ਹੋਇ ਨ 

6 

ਟੇ 

ਟੀ 
ਇਕ 

ਲਾ 

ੜੇ 

੧ 
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ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨੈਕ ਦਰ ਰੰ 

ਨ 

੨ 

ਜੈਗਲਾਂ ਨੰ 
ਤੇਰਾ 

੬. 

੨੧ ੨ 

ਹੋਇ 

1] 

( 
ਹਉਮੈ 

ੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇ ! 
ਸਤ ਕੇ ਹਤੇ 

ਭ੍ਸਟੁ 

0 

ਰਾ 

ਛਡਾ ਰਨ ਵਾਲੇ ੪ 
- 

. ਸੈਤ 
ਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਸਟੁ 

ਰਾ 

1 

ਲਈ ਹੇ ਨ
 

= 
ਤੂੰ ਹੈ 

ਸੈਂ 
੨ (੨ ਕੈ = 

ਜੇ ਕਰੈ ਕਿ ੨੩ ॥੧॥ 

ਮਹ 

ਉਇ ਇਸ 
ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ੮. ਸਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ 3 ਭੀ ਤਰੈ 

1 

ਹਰ 
੧ ੬46444006466 

। ਕਬੀਰ ਜੀ 

੬. ਸੈਤ ਜਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ 
੬੬੫੯੬ ੬0 

( ਦਾਨ 
ਕਿਸੇ 

ਸਕਿਆ 

6 
ਸੈਤਸੈਗਿ 

ਦੋਸ਼, ਕੁ 
ਪਰ 

0 

ਮਹ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ 

੦. ਨਾਨਕ 
-ਢੂਸ਼ਨ, ਨਾਲ। ਆਰਜਾ ਅਕਲ, ਮੰ 

ਤਿਆਗ 

੧੦. 
“ ਦੁਖਨਿ-ਦੂ ਤਉ 

੍ 

ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈ _ਕਿ- ਕਿਆ ਭਇਆ, 
੪੧੬40 444- ਮੈਲੀ, ਭੈੜੀ। ਹਡੇ ਕਉ- ਨ 

ਉ ਨੂੰ ਯ 
ਤਜੀ ਤ 

॥ 

ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 
ਰੈ। ਮਲੀਨ-- ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ। 

ਕਰਦੀ 

ਹਉ = ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਇ 
ਪੰਨਾ 43257 ਸਹ 

ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਸੋਭਾ 
ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੰ 

। 

ਤਜਿਆ 
= 

ਟੈ-ਬਚ 
= 

< 
। 

ਮਾਨੁ 

ਛੁਟ 
“ਸੱਖਣਾ, ਖੈ-ਰੱਖ ਸਕਦਾ 

ਰੰ 

ਹਉ ਜਉ ਉਸ 
ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝ । ੪6 ਨੂੰ। ਰਥ ਦਾ 

ਨ 
ਮਾਨ ਨ ਖਾਇ 

ਸਾਡੇ 

੨ 
ਨ ਭ੍ਰਸਟੁ 

ਮਾਨ ਜੜ ਬਛ ਨਈ, ਨ, 
ਕੀ ਹੂ ਥਾਂ। ਹਉ 

ਮੰ 

ਰੇਗ-ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਰਨ 
ਦਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 

-ਹਿਰਦਾ 

ਨਿੰਦਕ ਤ 
0) 

1 
ਇਸੇ ਰੋਗ 

ਪੰਦਾ 
ਅੰਦਰ 

ਰਾ 

ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

0 

0 
ਰੱ ਪਗ 

ਨ 

ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉ 

0 

ਦੇ ਬਿ ਰਿ 

ਲੀ ਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 
' ਤਾਂ ਰੀ 

ਲ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤਾ 
ਰੰ 

ਕਿਹੜੀ ਸਜਾ 
ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਤੀ, ਦੁ ( 

ਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

੫ 

ਸੈਤ 

“ਵੱਡੀਆਂ 2 

ਨੀ 

ਹੇ ਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਤੇਰਵੀਂ 

! 
ਵੱਡੀਆਂ 

ਹਨ- 
0 

( ਸਾਂਝਾ ਉ 

ਟ 

ਹੇ _ਭਾਈਓ ; ਪਰ 
' ਇਹ ਉਮਰ $ 

( 

੮ 

ਸ 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ 

ਉ: 
ਦੀ 

(ਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉ । 

00 

੩ 

॥ 

॥[ 

ਮਿਲਦੀਆਂ 
ਵਾਲੀਆਂ 

੨85 

0] 

ਸਲੋਕ ॥ 
ਉਧਰਨਹਾਰ 

ਆਉਣ 
ਉਮਰਾ ਘਟਦੀ 

 ਹ੍ਿ 

ਹੀ 

ਨ ਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਉ 
॥੧॥ 

ਵਿਚ ਅ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਉ ਹੈ। 
ਕਦੀ ਜਮਾਂ 

ਜੋ ਜਨੁ 
ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ 

੧. ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਕੇ ਜੀਵ 
ਹੀ 

ਰੰ ੧. ਸੈਤ ਸਰਨਿ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁ ਹੈ। ਉਧਰਨਹਾਰੁ-- 
ਰ੍ ਰਥ ਹੀ << ਨਾਉਣ ਕਰ 

ਆ 0 

0 
ਸੇ 

ਨਿੰਦਾ 

--ਪੈਂਦਾ 
ਦਾ 

“ਮੁੜ, 

ਜੋਤਾਂ ਨੰ ਦੂ ਸ਼ 
| 

ਵਾ 
ਨਾਲ 

੯ 

ਲਹ 
ਜੋਤ ਕੀ 

ੱਖ। ਪਰੈ 
-ਮੁੜ 

ਵੀ ਬੀ ਬੂ ਸਕਦਾ 
ਅਰੋਪਣ 

(ਰੰ 

& ੨. ਸਕ 
-ਮਠੁਖ। 

ਬਹੁਰਿ 

ਆ 
' ਛੁੱਟ ਹੋਏ) ਦੋਸ਼ 

ਮੰ 

ਨ ਰਿ ਓ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ 

੩. ਤਸੈਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਮਹ 

. ਜੀ ਐਗ 
-ਜਨਮ। 

ਵਿਚ 
`ਸੁਖ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕ 

ਜੇ ਸਹਿਜੇ) 

| ਫਨ-ਫਰ। ਅਵਤਾਰ ਤੀ 

ਜਲ ਰਾਜੀ ਨਿਤ ਲ ਬੁੱਧੀ (ਸਹਿਜੇ 

0 

ਦਾ 
ਹੱਸ 

ਹੋ ਸਕਦਾ 

1 

ਆ 

ਨ 

ਮਲੂਖ 

ਪਾਇਆ 
੩ 

੧ 

0 

! ਜੱ 
ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਵਿਚ 
ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਣ 

ਰਹਿ ਨ 

ਰੈ 
ਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ) ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰ 

ਦੋਸ਼ 

ਪਟ ਜੀ 

2) 

ਲੇ 

5 

੩ 

ਨ 

ਹੇ 

ਨ ਵਿਚ 
| 

ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 

੧ 

0) 
ਐ ਵਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

ਪੈਂਦਾ 
“ਸਤਾਂ 

ਦੀ ਹੈ 
ਸੋਭਾ ਤੋੱ 

0] 

2 

ਖ਼ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

00 

00 ਪ੍ਰ: 

ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੰ 
ਸ਼ਰਨ ਆ 

੯ 

ਚੋਂ 

ਵਿਚ ਸਭਾ 

'` ਊਂ 

( 
ਪਿਆ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮ ਵਿੱਚੋਂ 
_ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਗਤ 

ੱਖ ਨਹੀਂ ੧ 

੧ 

ੱਖ ਸਤ ਜਨਾਂ 
ਦੇ ਚੱਕ 

ਕੋਈ ਭੀ ਰੱਖ 

੭ 
ਲੇ ਸਤ 

ਮਨੁਖ 

> ਦਟ 

( 

(੧ 
ਹੈ ? 

ਨ 
ਮਰਨ 

“ਉਹ ਮਨੁ 
ਕਦੇ ਨੰ 

ਿ 

( 
੨ 

ਰਿ ਨ ਜਿਸਦੀ 
, 

ਜਾਂਦਾ 'ਹੈ। ਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਦਾ 

 ਉ. 3, ਆਵਣ, ਦੀ ਸਨ ੋਂ ਣਾ 
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0” 
ਨ ਨ 

ਵਾਦ ਐਨ 
੍ 

ਸਾਰਾ 
੭ 

ਰਥ 

1 

॥ 

ਹਾਰ ਰਹ 
ਸੈਤਾਂ 

ਰ 
ਕੋਈ 

ਭਨ ਨਾਲ ਹੈ। 
੨ ਹੂੰ 

॥ 
ੇ ਸਾਈ ਜੀ! ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਤਾ ੧ ਨੂੰ ਕੋਈ 

'` ਦੀ ਨਿੰ 
ਹੋ ਜ ਧਾ ਨਗ ਹੋ 

ਰੰ 
ਐ 

ਦੀ 

ਮਠੂਖ ਦੂੰ 

ਦਸੈਤਾਂ ਚ ਮਲੀਨ 
ਕਦੀ 

॥ 

00 
੪ 

ਉਸ 

ਦਿ 

ਗਦਾ, 
9੪ 

ਦਾ 

ਚ 

[ ਨ ਗੁਜਰ ਹੈ, ਰਸ 
ਰ। ਕੀ ਐਸ ਨਿੰਦਕ ੬2. 

੧5 

ਦਿ 

5੨੬5੨ ਪਿ 

੍ 
ਵਿਨ 7 

ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ- ਨ 

੨656੨6੨੨੧੬ 

ਨ 
ਮਿਲੇਗੀ ? 

ਸਾਹਿਬ 
ਵਾਲ ਨੂੰ 

-ਵਾਰ 
ਸਕੇਗਾ ? ੨੨੨੦੨੨੬ 

0 
ਜੀ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ 
4੩:5੩ 

ਹੈ 

।। 
8, 

ਹਾ 

ਚ 

1 
੩੩ 

(੭੧44੭੦(;੭੩੭5 ਪਰ 

ਹਉ: ੨.ਹਾਂ। ! ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਵਨ 

0 
ਪਿਆਰੇ ! ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ੨੬੦੪੨੬੬ 

ਨ 
ਚੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ 

੨੪੨੦੨੦੨੦ 

0 

ਮੁੜ ਜਨਮ ` ਦੇ ਚਕਰ 
੨੯ਣ੦੦੫੦੦੬੦ਟ੦੬ 

ਰੰ 
੨ 

ਮਰਨ 
੨੫੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬ 
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ਜਨਮ ੨੦੨੬੧੨(੨੬ 
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੨(੬੨੬੧੨੦੨੬ 
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੨੦੦੦੨੦੨੦੬੧੨ 
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੨੪ 
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00 
੯ 
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੧ 

ਪਿ 
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੨੬੧੨੦੨੦੨੦੨੦੬ 

੯ 

੨੧੨੦੨੦੦੦੬੪= 

੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦=6੨੦੬ 
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5੨੪੬੦੮੦੬੦੦੦੬੧੨੦੬੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦ਟ੦੬੦੦੦ਟ੦6੦੯੬੬੧੩੬੦੦੬ 
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-:%% 

ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਠੀਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੪੫੯) ਗਾਉਂੜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ #: ੫-ਪੰਨਾ ੨੭੯-੯੦ 
੨੦੨੦੨੦੯੨੪੨੯੬੪੬੬੦੦੨੬੯੬੦੬੪੬੯੬ਟ੨੬੦੦੯੦੦੪੬੦੬੬੬੯੬੬੯੨੬੦੬੦੯੬੬੦੬੯੦੯੬੦੬੦੨੯੬੦੨੯੦੦੦੨੯੨੦੯੬੦੦੦੦੦੦੧੨ 

ਉ: -੯. ਐ ਪਿਆਰੇ! ਉਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ੬. "ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰ 
ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸੈਤ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ੭. 'ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੈ 

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਭੀ ਪਾਰ- ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( 
ਉਤਾਰਾ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ।੧। ੮. ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ, ਮੈ 
੭੭੩ ੩ ਭਾਵ ਮਹਾਂ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿ 

ਤੀ (ਆ ੯. "ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ 
. ਘਾ ਉ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੂੰ; 

੩. ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥ ਪ੍ਰ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ ਐਸਾ ਸੰਤ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਲੋਂ 

੪. ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥ ਨਿਗਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ 7 

੫. ਸੈਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥ ਉ:੧੦. ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੇ ਨ 
੬. ਸੈਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 
੭. ਸੈਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਤ-ਦੋਖੀ ਭੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 0 

੮. ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ॥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨ 
੯. ਸੈਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥ ੧. ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ ਮੀ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥ __੨. ਸਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥ ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਦੂਖਨ ਤੇ-ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੁਖੁ ਭਵੈ- __ ਸਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥ ੍ 

ਮੂੰਹ ਭੌ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗ ਜਿਉ- __ 8. ਸੈਂਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥ ਮਹ 
ਕਾਂ ਵਾਂਗ। ਲਵੈ-ਲਵਣਾ, ਲੌਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ- __ ੫. ਸਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥ ੍ 
ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ___ ੬. ਸੈਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ ॥ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪ-ਸੱਪ। ਤ੍ਰਿਗਦਿ-ਤ੍ਰਿਗ ਆਦਿ ਜੋਨ, ਉਹ ੭. ਸੜ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥ 
ਜੀਵ ਜੋ ਟੇਢੇ ਟੁਰਨ, ਨੂੰਹੇਂ ਆਦਿ। ਕਿਰਮਾਇ--ਕਿਰਮ ਆਦਿਕ । ੮. ਸੈਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥ । 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ-ਲਾਲਚ। ਜਲੈ-ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸਭੁ ਕੋ-ਹਰੈਕ ਪ੍ਰਾਣੀ &. ਖਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿਂ ਦੋਖੁ ॥ 
ਨੂੰ। ਛਲੈ-ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ-ਨੀਚ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ । ਹੇ ਦੀ ਨ 
ਦਲ । ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਲੇਂ। 'ਸਾਰਿ-ਮਾ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥ ਨੰ 

ਹਨ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: _ ਸੰਤ-ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. 'ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਤ ਦੋਖੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਭੋਂ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

` ੨. “ਉਹ ਸੈਤ ਦੋਖੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂ-ਕਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ 

ਹੈ। 
੩. "ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ। 
੪. 'ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਰਮ ਨੂੰਹੇਂ ਆਦਿਕ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 
ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। 

੫. ਵਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ 
ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੦੨ 

ਪਦ ਅਰਥ . ਅਤਤਾਈ--ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ 

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਤਲ, ਚੋਰ, ਨੰ 

ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਨ 
ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, & 

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਭੋਂ' ਖੋਹ ਨ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨ 
ਆਦਿ। ਟਿਕਨੁ-ਟਿਕਾਉ। ਹਤਿਆਰਾ--ਜ਼ਾਲਮ। ਪਰਮੇਸੁਰਿ- 6 

ਰੱਬ ਵਲੋਂ । ਮਾਰਾ-ਫਿਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੀਨੁ-ਵਾਂਝ ਹੋਇਆ। 66 

ਦੀਨੁ-ਕੰਗਾਲ, ਆਤੁਰ। ਬਿਜੋਗ-ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੋਖ ਮੰ 
ਘਰ ਕੱ 1 

ਮਹਿ ਦੋਖੁ-ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਮੋਖੁ-ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। _ ਨੂੰ 
ਮੂ 

ਵੇ 
ਨ 

੍ ਰੀ . ਨੰ 
ਪਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਉ: ੧. "ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਤਿ ਚੁੱਕੀ ਨ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। 1 
੨. "ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪਲ 

ਭਰ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
੩੦੩੫੦ ਵਲੀ ਲੀ ਲਾ ਆ ਪਰ ਨ ੫ ਮਰ ਵਕ 

੨੨੨੨੨੨੬੨੬੬੬੦੨੯੬੯੬੬੦੨੦੨6੨੬੦੬੬੦੬੯੬੯੬੯੨੯੬(੬(੬੬੧੬੧੬੦੨(੦੦੦੨=੦੨੯੨(੨੦੨੧੨੧੬੧੦੨੧੨੧੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨ ੧੨6੬੯ 
ਰਾ ਲਾਅ, 



ਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਾ (੪੬੦ ਗਾਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਨੰ “ ੫-੫ਨਾ ੨੯੦ 
(੭੨੧੨੧੨੧੦੧੦੦੦੦੧੨੦੨੦੨੧੨੦੨੯੦੦੨੯੨੦੬੬੦੦੬੨੬੦੨੬੦੬੦੦੬੦੬੬੯੨੬੦੦੨੬੯੬੬੬੦੩੦੬੦੬੬੯੬੬੦੬੯੨੦੦੬੦੨੦੨੨੦੦੦੦੨੬੩੭% 
1 001 ਸੀ ਕੂ ਖ 1 ਆ, [ਦਾ ਆ %੫ ਲੇ 1 ਦੂ << ੯ ਨ ੩. “ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ੩. “ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂਹ 
00 ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ॥( 
06 ੪. ”'ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੪. “ਸੈਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨ 
ਨ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨ। 0 ਤ 

(ਕ 

$ __ ੫. "ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਭਾਵ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋ' ਹੀਣ _ ਪ੍ਰ: __ਉਹ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ? 0 
1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ _ਉ: ੫. “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ 

ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਕੜ ਖ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0 
0 ੬. ਸਤਾ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ੬. ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 
ਨ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ। 0 
੧ __ ੭. #ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 2. ₹੧ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਤ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨੈ 
 __ ੮. “'ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 0 

ਨੂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੮. ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਰ 
(ਰੰ ੯. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ੯. “ਯੌਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ (ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ) ਸਹਾਰਾ ਹੂ 
0 ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ! ਐਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 
ਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੀ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਐਸੇ ਸੈਤ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸੈਤ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 
| ਉ:੧੦. ਹਾਂ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ? (ਮਿ 
ਨ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਤ ਦੋਖੀ _ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
੍ਿ ਦੀ ਭੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।੩। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਭੀ ਉਹ ਨੂੰ ॥। 1 ੧! ੫ ੨ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ॥। (੧. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥ ਮਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।੪ ( 

. ਸਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥ ੧. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥ ॥ 

੧ 

10 ੩ & ਕਮ ਦੂ ਦਿ 116 

6 ੩. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥ ਸਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 8 
$ ੪. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ॥ ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭੁਮਾਈਐ ॥ 
੫. ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ ॥ ਰੰ 
[91 ੬ ਨ 

੨. 
੩. 
8. 

- ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥ ੫. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥ ਰੰ 
0 ੭. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ ੬. ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥ 6 
0 _ ੮. ਸੈਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥ ੭. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥ 0 
& _੯. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ੮. ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ (0 
( ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥ ੯. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
$! __ ਪਦ ਅਰਥ : ਅਪਵਿਤੁ-ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਖੋਟਾ। ਡਾਨ- _੧੦- ਨਾਨਕ ਸੈਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥੫॥ 
(੧ ਡੰਨ (ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ)। ਸਭ ਤਿਆਗੈ-ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ-ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਧਵਾਟਿਓਂ 
 ਹਨ। ਬਿਕਾਰੀ-ਮੰਦ-ਕਰਮੀ। ਦੂਖਨਾ--ਨਿੰਦਿਆ। ਟਰੈ--ਟਲੈ, _ਹੀ। ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ-ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ। ਉਦਿਆਨ-- 

ਨ 
ਦਾ 

626 
<<, 

੨੫ 
'ਛ 

25੨੦੬ 

੍ 

11 ਰਸ ਸੱ 0 ਵਾਂਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਉ-ਥਾਂ, ਸਹਾਰਾ । ਜੈਗਲ। ਭਰ ਮਾਈਐ--ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਝੜਿ-ਔਝੜ ਵਿਚ, 
੨੬ 

। ਅਰਥ : ਕੁਰਾਹੇ । ਥੋਥਾ--ਖ਼ਾਲੀ। ਮਿਰਤਕ--ਮੁਰਦਾ। ਜੜ-ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ। 
ਨ ਸੈਤ ਨਿੰਦਕ ਨੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? 'ਬੀਜਿ-ਬੀਜ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਖਾਹਿ-ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਤ 

ਹਉ: ੧. “ਹੇ ਭਾਈ! ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ, ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ _ਭਾਵੈਂ-ਸੈਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਲਏ ਉਬਾਰਿ--ਉਬਾਰ ਲਏ, ਬਚਾਅ 
1 ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
0 ੨. “ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਅਰਥਾ : 
( ਸਕਦਾ, (ਭਾਵ ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ _ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਉਸ ਸੰਤ-ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ 
ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਘਟ ਕਰੇਗਾ।) ਹੈ? ਰ 
(੬ ੪੮. <<, < ਨ ਲਾ , ੨ (ਅਲ ਨ, 6, #,%,% ਅਲ, 4 ਅਲ 4 ਕਲ, ਕਲ, ਰਲ, &. ੩੦, 04 4. ਰਲ 2. ਲਾ, 4. ਅਲ ਰਲ, ਕਲ 4. ਕਲ 4 ਰਲ, 4. ਕਾ. 4. ਕਲਾ 4. 4 ਕਲਾ 4... 4. ਕਾ 4. ਕਲਾ. 4. ੨੩4. ੩੦ 4, ੩₹= 4. ਕਲ 4 (੧੨੬੫੨੨੨੫੫੨੨ ੫੨੮ ੨੯੦੦੨੦੨੦੦੦੬੦੦੬੦੬੦੯੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੨੦੨੦੦੦੦੦੦੨੦੨੬੬ 

੬ 
੨ 

੭ ਕ >ਤਕ5- ਤਲ“ ੧੧੧6 

ਰਜ 

੨੯੨੬੦੨੨੯੨੯੨੧੨੨੨ ੧੯੭੨੧ << ੨੦੩ 
ਲਵ << ਤਕ << ਤਲ ਤਹ == ਤਕ ਮਗ 5 ਹਲ ਹਕ ਤਲ ੭ (੯੭੩੨੦ ੭੩: ਹਕ “ਫਟ ਨਨ ੮੦੦੦੦੧ ੫ 1 'ਉ ੧੧੨੦੦੨੦੨੭੨%੨੯੪੦੨੦੨੨੨੭੨੭੨੭੨ ਅਣ ਕਮ ਅਲ ਕਾਂ ਅਲ ਪਾ ਅਲੀ ਅਕਲਾਂ ਕਮੀ ਅਲੀ ਵਿ 



ਨਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਣੀਕ ਸੰ ਗੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 

0 ਉ: ੧. ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ' ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ 
॥ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। 
ਰੰ ੨. ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ 

1 ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅੱਧ 

$ _ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। 
ਰੰ ੩. “ਸੈਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਾਈਦਾ ਹੈ। 
0 ੪.੨ਯੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ` ਖੁੰਝ ਕੇ ਕੁਰਸਤੇ, ਔਝੜੀਂ 
ਨ ਡੇ 

ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0! __ ੫. ₹ੱਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਅੰਦਰੋਂ (ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ 

ਹਾ ੫੧ (ਚ 

0. ਅਧਾਰ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

$ __ ੬.ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਨੰ __ ੭. ਏਸੌਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ 
ਨ ਉਸ ਦੀ ਨੋਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ 

॥ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

0 __ ੮. “ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ 
1 ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

: __ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਵਾਦੀ 
[ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? 

੧ ਉ: ੯. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ 

6 ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ 

0 ਸਕਦਾ। 
੧ < <੨ ੬੩੬ 
| ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ 
(8 ਹੋ ਜਾਏ ? 

ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਸੰਤ 
ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ (ਭੈੜੀ) ਵਾਦੀ 
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।੫। 

ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥ 

4 

੧੨੯੨੯੨੯੨੪੨੦੨% 
ਐਉ ੧. 

੨. ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥ 
! ੩. ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥ 
0 _੪. ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥ 
$ _੫. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 
& _ ੬. ਜਿਉਂ ਬੁਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
੭. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 
$ ੮. ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥ 
$ _ ੯. ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ॥ 
ਨ ੧੦. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥ 
ਹਉ ਪਦ ਅਰਥ “ ਬਿਲਲਾਇ-ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹੂਨ-ਬਿਨਾਂ। 
ਨ ਤੜਫੜਾਇ-ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਭੂਖਾ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਨ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੈ-ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਕੁ-ਅੱਗ। ਧ੍ਰਾਪੈ- 
ਮੰ ਰੱਜਦੀ। ਈਧਨਿ-ਬਾਲਣ ਨਾਲ। ਛੁਟੈ-ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
0 ਬੁਆੜ-ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ 

, 

(੪੬੧) 
੫੨ ਆਖ ਕੀ << 

(੭੭੨੧੧੦੬੦=੦=੯ਣ੦੨੦੬੯ਣ੯=੧੨੦੨੧=੯=੦=੦੨੧੦੨੧੨੨੧੦੧੨੧੦੦੦<੧੮੧੭੬ 

ਗਾਉੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨£੦ 

ਹੋਵੇ । ਦੁਹੇਲਾ--ਦੁਖੀ। ਮਿਥਿਆ-ਝੂਠ । ਕਿਰਤੁ--ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੈਮ 

ਦਾ ਫਲ। ਧੁਰਿ ਹੀ-ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ (ਜਦ ਤੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ)। ਤਿਸੁ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ; 

ਉ: '$, 

ਆਰਥ - 

ਹੈ 7 
ਕਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਵਿਲ੍ਹਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। 

ਤੇ. 

੮੭ 

੬੩ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ । 

. ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ, ਬਾਲਣ (ਲੱਕੜਾਂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ (ਭਾਵ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ।) 
. #ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ (ਇਵੇਂ) ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
. ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ 
ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ 
ਭੀ ਇਕੱਲਾ ਛੁੱਟੜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 

. 5ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

. #ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ! ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ 
ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ? 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇਹ 
ਫਲ ਰੂਪ ਸੁਭਾਅ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ (ਜਦ ਤੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ) ਤੁਰਿਆ 
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਸੋ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ 
ਕਰੇ ਭੀ ਕੀ ?)। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਉਸ 

੧੦ 

(ਨਮ ੦੧੬02 ੭ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੬। 

ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 
ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥ 

. ਸੈਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥ 
ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥ 
ਸੈਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥ 
ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ 

. ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 
. ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥ 

ਰਹ 
੯ 

੍! 
੨੨੩ ੨ : ੨੦੦੨ ਲਾ ੨੩ ੨੨੨੨ ੨੨੦੧%੨੦੭੨%੨ ੧੨"%੨੨੨੯੨%੨ ੨੨੨੪੨੩੨੨੩੨੨੬੯%੨%੨੪੨੨੨੨੨ ੨ %%੩ 

੨੦੨੯੨੨੦੬੧੨੪੨੦੨੦੪੨੨੬੪੦੯੬੦੬੦੬੦੬੬੯੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੪੬੯੬੬੬੯੬੦੬੪੬੯੪੬੬੦੦੬੦੬੦੦੦੦੨੦੦੬੧੬੬੦੦੦੦੦੦੬੧੨੦੦੬੦੦੨੦੦੬੩% 
੩੦ ੩੦ ੩੩੮ ੪ <੩੦੦ 4 ੩੩੦੪ “੩੨ ੬ 

ਲਾ, ਰਾ ਕਲਾ ਲਾਲਾ 
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ਨਕਾਰ ਮਜਾ ਹਾਰ ਗਾਲ ਜਾ (੪੬੨) ਗਾਉਂੜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: (0 
੩੧੨੦੦੯੪੦੦੦੦੬੦੦੦੬੯੦੦੬੯੬੦੬੯੦੦੬੦੨੬0੬੧੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੯੬੦੦੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੯੬੯ਟ੦੦੯੬੦੬੦੦੬੦੦੬੦੬੯੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੧੬੦ 6੨੦੨੬ ੨ਣ੨੬ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ-ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, __ ੪. ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥ ਨ 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋੜ੍ਹਾ। ਸਹਕਾਈਐ--ਸਹਿਕਦਾ ਹੈ, ੫. ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਰੰ 
ਖਿੱਚਵਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ __ ੬. ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥ 
ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤੁਰ ੭. ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ੍ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਜੈ ਨ-ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ । ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ-ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿ ੍ ਨਾ ਲੀ 
ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰ ਨੰਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ __ ੯” ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਹ ਮੀ 

0 ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ-ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ __ ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥ ਲੀ 
0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ-ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ _ ੧੦. ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥ ( 
( ਹਾ ਕਲ 

ਹੋਇਆ ਫਲ। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਘਟ-ਸਰੀਰ। ਤਿਸ ਕੇ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਨ 
ਅਰਥ : ਓਹੁ-ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸਤਤਿ-ਵਡਿਆਈ। ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ-ਹਰ ਨੂ 

1 ਪ੍ਰ: ` ਸੰਤ ਦੌਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਨ 

ਨ; ਉਂ: ੧. %ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
੍ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

` ਹੈ। 
੨. #੧ਅਤੇ) ਰੱਥ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਭੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ 

ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
੩. £ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੪. “ਸੈਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਉਹ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਇਆਂ ਵਿਚ । 
੫. “ਸੈਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਭੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
੬. “ਐਮੈਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਟੁਰਦਾ 

ਹੈ (ਭਾਵ ਸੈਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ 
ਸਕਦੀ)। 

੭. ਵਸੋਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ 

ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 

੮. ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਹੀ ਭਾਉਣੀ 
ਤੇਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ 
ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ ? 

ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਤਨ 

_ ਕਰੇ; ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਮੰਦ-ਕਮਾਈ ਦੇ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ ਫਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੇ ਅਸਲ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ।੭% 

੧. ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
੨. ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ 
੩. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

੨੨੨” ੨੧ ੨੦੨"੨੦੨/੧੦੨੨੬੯੦੨/੦੨੦੨੧੦੨੭੨੧੦੨੧੭ 
ਅਲ ਅ- = ਨਾ ੧ ੧- ੨੨ ੬-੩੧੧੦ “ਅਲ ਮਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਜਾ 

ਥੀਆ-ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੁ-ਦੂਜਾ। ਬੀਚਾਰੁ-ਖ਼ਿਆਲ। ਜਨ ਨ 
ਸੇਇ-ਸੋਇ ਜਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਕੋ-ਕੋਈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ। 

ਅਰਥ . ਹਰ 
ਪ੍ਰ: __ਐਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਨ 

ਵਾਲੇ ਭੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ? ਹੀ 
ਉ: ੧.ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਇਕੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ 8 
ਹੈ। ( 

ਲਾ ੨. ਇਸ ਲਈ ਐ ਜੀਵੋਂ ! ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਸਿਰ ਨਿਵਾਓ। 

ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਭੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ? 

ਉ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 
ਰਹੋ। (6 

੪.ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਾਸ-ਗਿਰਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੂੰ 
ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ( 

੫. ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਡ ਉਸੇ ਨੈ 
ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। 0 

੬. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.___ ੧; 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ॥ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ੧ 
ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ? 

ਉ: ੮.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨੂ 
ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨੈ 
ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।) ਨ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਨੂੰ 

ਦਿਓ ? ਨ 
ਉੱਮ ₹ੰ-ਐਗਾਈਦ 'ੱਜ 'ਦੇਲਲਪਮਬੀ ਚਾ ਸਾਲੀ ਇੱਕੇ 

ਤਤ ੧੬੦੬੦੦੦੧੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੧ ੨੦੬੦੬ ਰਾ 

4੨੯੨੯੨੯੨ 
ਰਾ ਕਲਾ ਅਲ (ਲਾ 

੨ ੨ 

ਪਿ ਖਾਂ ਲਾਂ 
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ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ __ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 8 
(ਹੈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ _ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨ 
0 ਸਾਧਨ ਭੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਤਲਾਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨ 
ਮ_੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਉਸ _ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਨ 
੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ__ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ, ਜਵਾਰੀਆਂ, ਪੱਤੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨ 
। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।੮।੧੩। ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ 

ਰੰ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਗਲੇ ਭਗਤਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂ 

6; ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਤੇ ਸੱਤ 
ਕੂ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। 
0 ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 

ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 
( ਸਕਣਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
(੧ ਸੋ ਸੈਤ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
6 __ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਵੀਏ 
6 ਕਿ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 

& ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਐਥਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 
ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਜੋ ਨਿੰਦਕ 
ਨਾ ਹੋਵੇ; ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ 
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨਿੱਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੀ ਲੱਭਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਸਭ ਮਾਸਟਰ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਓਵਰਸੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਤਾ- 
ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਨੁਕਸ ਜਾਂ 
ਔਗੁਣ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 
ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਸੀ 
ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ) 
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਬਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ 
ਹੈ। ਦੱਸੋ ; ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

$ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ? 

| (ਪਿ 
$ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
£ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ 
| ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸੱਚਾ 

$ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਸਾਡੇ 

੧੦੧੮੨ 

5੨੨ 

ਦਿ ੨੨੪ ਆ ਨਾਲਾ 
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੯੯੦੨੧ 
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੨੨੦੨੦੬੨੦੦੨੦< 

<<, ੭= ੫, ੭੫੯ -<੭ਵ ੨੩੮ ੭੩੮ -< ੭੩੨ << ੭੮: ਹਕ ਹਕ ੭ 
ਸ ੯੦੨੦੨ 
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“ਦਲ ਦਲ 

(ਕ੧=੨ 
ਵੱ 

੦੨੧੨੨੦੨੬ 
ਖਾ ਵਾ 
ਚ 

ਵਾ 
ਪੀ । ਦਾ ਜਥੋ'ਲਥਾਆ ਨੰਹੀਰੜਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼- 

ਦਰ ਨਵ ਚ 
ਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਦੋ 
॥॥ 

੯੨੦੨੯੬੨੯੩੯੨੪੬੯੨੬੪੦੦੦੨੬੯੦੦੨੦੬੦੨੯੩੦੨੬੦੬੬੦੩੦੬੦੬੦੨੬੦੬6 ੫ ੧੧੯੦੦ ਣਾ 

ਆੜ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਨੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੂ 
ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ੍ 

ਕਮ ਨਨ ਨ ਅਲੀ ਜਲਾਲ ਨ ਹੈ 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੈ 
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉਪਰ ਮਨਘੜਤ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 1 
ਨਿੰਦਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ $ 
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ $ 

ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 
ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਂ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਇਕ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 
ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- 

ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੈਨਿ ॥ 
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰਿ ਪਵੈਨਿ ॥੬॥ _ (ਪੰਨਾ ੭੪੫/ 

ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ 
ਰਿਹਾ, ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਕ ਨੀਚ, ਇਕ ਖੋਟੇ ਬੈਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ 

ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁ-ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 
ਖੋਟੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ 

ਗਲੇ ਤਰੱਕੇ ਬਾਸੀ ਫਲ ਤੋਂ ਘਿਰਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ। 
ਕਿਸੇ ਪਾਖੰਡੀ, ਕਪਟੀ, ਦੇਭੀ, ਵਿਸ਼ਈ ਸਾਧੂ ਸੈਤ (ਜੋ ਸੋਤਾਂ 

ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ 
ਉਠਾਉਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭੰਡਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। 
ਜੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ-- 

ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ ॥ 
ਓਇ ਹਰਿ ਕੇ ਸੈਤ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ ॥ 

(ਪੰਨਾ 8੭੬) 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੈਤ ਮੈ 
ਰੁਪ ਵਿਚ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਕਸਵੱਟੀ ਨ੍ 
`ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 8 

ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਸਹੀ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ੧ 

ਜਾ ਜਿਦ ਹਨ ਕਿ ਅਲੀ ਸਤ ਕੋ ਹੈ ਅਜ ਲਨ 
2੯੨੯੨੦੨੦੨੦੬੯੬੯੦੦੦੦੨੦੬੩੦੦੦੬੦੬ 
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ਤਾ, 

੩੬੩ 27 ੨੨੦੦੨%੨੦੨੧੯੦੦੦੨੨੧੦੨੧੨੨੧੩੦੦੩੧੭੨੯ 



ਰਿਤਿਕ ਜਲਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੪੬8) ਗਾਉਣ ਸੁਖਮਨਹੀ ਮ: ੫-੫ਨਾ ੨੯੧ 
੧੦੦੬੦੩੦੩੦੬੬੬ ੨੦੨੧੩੬੦੩੬ ਧੀ ੨੦੬ ੧੨੦੦੧੬੦੨੦੦੯੬੯੦੦੨੦੦੬੦੦੦੬੦੦੬੦੦੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੦੦੦੦੨੦੧੦੦੦੦੨ ੧੨੦੦੦੦੦੬੧ 6ਣ੯੬0੬੦੦੬੦<੦੬੦੬੦ ਰੇ 

ਨ ' (ਜਾਵਾ ਦਾਬਤਵਾਆਾਤਬਆਤਕਾਅਬਕਮਾਓਕ ੫. ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪਿ ॥ 
ਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? ਉਹ ਹਨ ਇਹ-- ੬. ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥਿ ॥ 
0 ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ॥ 2੭. ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬਝਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
ਨ ਰਾ ਚ ਵਨ ਨਾ [1 ਉ ਰਾ (ਪੰਨਾ ੨3੬) ੮. ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੌਠਿ ਪਰੋਇ ॥ 

( ਨਿਰੀ ੯. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 
॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਿਕਟਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋ ੨0 %. ੍ ੧॥ ੍ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ॥ , ਰਾ ਸਾ 
ਰੀ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੈਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ ਪਦ ਅਰਥ “ ਟੇਕ--ਆਸਰਾ । ਬ੍ਰਿਥੀ-ਬੇ-ਫ਼ਾਇਦਾ। ਜਾਨੁ- 
। ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥ ਸਮਝ। ਏਕੈ-ਇਕੋ ਹੀ। ਰਹੈ ਅਘਾਇ-ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
0 ਸੈਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਬਹੁਰਿ-ਫੇਰ। ਹਾਥਿ-ਹੱਥ ਵਿਚ, ਵੱਸ ਵਿਚ। ਬੂਝਿ-ਸਮਝ ਕੇ। ਮੈ 
। ਉਆ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ __ ਕੰਠਿ-ਗਲੇ ਵਿਚ। ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ-ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ। 
0 (ਸਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੩੯੨) ਬਿਘਨ--ਰਕਾਵਟ । 

0 "9 ਛੇ ਰਿ ਲੇ 0 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੰਧਵੀਂ ਅਰਥ : 
ਸਲੋਕੁ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਿਸੇ ਭੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਦੇ 

0 ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 0 _ ੧. ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਿ ਜਨਹੁ ਤੇ ੍ 
ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ? 

੨. ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ ਜਾਣ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ 
ਰੰ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। 
&੍ ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਿਆਨਪ--ਚਤੁਰਾਈ, ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ। ੨. ਹਰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤੇ 

| ਸੁਰਿ ਜਨਹੁ-ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ! ਇਕ ਆਸ ਹਰਿ-ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਚ ਹੈ। (0 
ਨ ਆਸ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਭਰਮੁ--ਭੁਲੇਖਾ। ਭਉ--ਡਰ। ਜਾਇ- ੩. ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੂੰ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿ 
ਰੀ ਅਰਥ : ੪. ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ 

ਹੀ ਪ੍ਰ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਅਕਲ ___ ਸਿ ਰੇ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ, ਵਹਿਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ _ਪੈ£ _ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਹੀ ਨਰ“ਦਰ ਦੀ ਸਣ? ਉ: ੫. ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

| ਉ: ੧. ਹੇ ਭਲੋ ਪੁਰਸ਼ੋ! ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਪਭ ਜੀਵਾਂ. ਮੂ ਹਪ-ਹੀ-ਸਾਰਦਾ-ਯਰੇ ,ਰੌਬਿਆ 
ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਅਕਲ-ਮੰਦੀ ਦੀ ਡੀ ਦਹ- ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ  ਹੈਂ। 
ਹਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ੬. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ। 
ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ: ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? 
6 ਪ੍ਰ: ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ? ਉ: 2. ਐਂ ਸੱਜਣੋ ! ਬਸ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ 

0) ਉ: _ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੋ। ਬਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ 
। ਦੁੱਖ, ਵਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ।੧। ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ $ 
ਮੂ ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਜਪ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਸਰੇ 

0 ੧ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ ਰਜ ਹੂ 3 ਦਾਲ ੯. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸੇ ਨਿਰੌਕਾਰ ਨੂੰ 
ਰਹ ਉਆ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ) 

[ ੪. ਰਤ ਲ ਕ੍ਰਿਸ ਲਾਰੀ ਆਇ॥ ਪ੍ਰ: _ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ? ਰਹ 
<, ਲੀ 

ਦਾ 

ਲਾ ੩੬ ਵਿ ੩ ੨੨੨੬ ਰਾ ੮੨੪੪੩ ੨ ਣਾ ੨੦੬ ੨ ੧੮੨% 44 ਕਾਂ ੮੬੦੨੯੬੬੯੬੦੦੦੨੦੦੨੬੬੦੨੦੬੦੯੨੦੦੯੬੬੪੦੯੬੦੨੬੬੯੩੬੬੯੬੬੦੦੦੬੦੬੦੯੬੯੬੬੦੬੦੨੦੦੦੬੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੦੦੦੬੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੨੨੨੩% 



#ੈਧਾਂਤਕ' ਸਟਾਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜੀ (੪੬੫) ਗਾਉੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨੰ % ੫-ਧਨਾ ੨੯੧ 
' ਐਰਰਰ ੬੯੬੦੬੬6੬੯੦੦੬੯੬੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬6੬੦੬੯੨੦੬੦੨੪੬੦੦੧੬੪੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੨੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੯੬੦੬੦ਟ੦ਟ6੨੦੨੦੨੦ ੨ਕਕ 

0 ਉ ੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੁ ਭਾਵ ਨ ਰੰ 
ਨ ਦੀ ਕਰਕ ਜਾਨੇ ਜੀਵ ਜੀ ਜਰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। 
1 ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ।੧। ੬. "ਐ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ ਮਨੁੱਖਾ! (ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੂ 

[ % ਉਸਰਰਿ ਮੱ ਮਿ ਠਜਿ ਨਿਰੰਲਕ॥ ਦੀ 
ਹੀ - ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ੭. €ਪੈਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹੁ । ਨ 
(6 ੩. ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ ੮. “ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਹਰੀ- ਨੰ 
0 _ ੪. ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਿ ਲੇਹਿ ਜੀਉ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭੀ ਜਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੂ 
0 _ ੫. ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿ 
6 _ ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ 
6 ੭. ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ 'ਕੰਨਾਂ 
ਨੂੰ _ ੮. ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥ 101 00111000 ਨ 
0 ੯. ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ॥ ਰੇ 0 ਨ 
0 ੧੦. ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥ ` ਨਾਲਾ ਨ ਹਉ 

[ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਉਸਤਤਿ-ਵਡਿਆਈ, ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। _ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਇਸ ਨੂੰ 
 ਸਤਿ-ਸੱਚਾ। _ਬਿਉਹਾਰ-ਵਿਹਾਰ। _ਰਸਨਾ-ਜੀਭ _ਨਾਲ। ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਗਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨੂੰ 
॥ ਸੁਹੇਲਾ-ਸੌਖਾ, ਸੁਖੀ। ਜੀਉ--ਜਿੰਦ। ਨੈਨਹੁ--ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮੱਥਾ ਉੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਉਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨੂੰ 
0 ਰੈਗੁ--ਤਮਾਸ਼ਾ, ਖੇਲ। ਸਭ ਸੈਗੁ-ਹੋਰ ਸਭ ਸੈਗ, ਹੋਰ ਸਭ ਦਾ ਸੁਰਖ਼ਰੁ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।੨। 9 

ਸੰਗ, ਹੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਹ। ਚਲਉ-ਚਲੋਂ। ਮਾਰਗਿ-ਰਸਤੇ । ੧. 'ਬਭਾਰੀ ਤੈ-ਜਨ ਜਗ'ਮ਼ਾਹਿ॥ ਹਉ 
$ ਬਿੰਦ-ਰਤਾ ਭਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ _ਚਿਰ। ਕਰ-ਹੱਥ। ਕਰਮ-ਕੰਮ। ਰੀ ਤਾ ਜਰਦਾ ਕਦ ਨਵ 0 
| ਸਵਨਿ-ਕੰਨ ਨਾਲ। ਰਿ ਹਾ ਗੁਨ (0 
1 ਰ੍ ੩. ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥ ਰੀ 

_ ਲੋਇ ____ `_ ੪. ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੈਸਾਰ ॥ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਮਨ ਸੰਸਾਰਕ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ। ਹਰ 

| ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ __ ਨ ਰ੍ 
॥ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਆਪ __ ੬. ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ॥ ਹੀ 

ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ੭. ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥ (0 
0 €. ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ! ਮਨ ਵਿਚ ਉਸੇ __ ੮. ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥ ਮਹ 

। ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹੋਂ। ੯. ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਹਉ 
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਂਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-- ੧੦, ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੈਜਨੁ ਜਾਨਿਆ ॥੩॥ 

੨. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਭੀ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਰਾ 0 
( ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤ਼ _ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਤੇ ਜਨ-ਉਹ ਬੰਦੇ। ਗਾਹਿ-ਗਾਉਂਦੇ ਹ; ਹਨ | (4 

| ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਵਿਉਹਾਰ ਰੋਣ _ ਨੈ ਉਹ । ਧਨਵੌਤ-ਧਨਾਢ। ਮੁਖੀ--ਚੋਣਵੇਂ, ਚੰਗੇ ਬੈਦੇ। ਤੋ 
ਰੰ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੌਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਤ ਉਤ ਕੀ-ਲੋਕ-ਪ੍ਲੌਕ ਦੀ। ਮਾਨਿਆ- ਨ 
। (ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਠ ਅਰੌਭਕ ਪੰਗਤੀ _ਤੀਜਿਆ। ਤਿਨਹਿ--ਤਿਨ ਹੀ, ਉਸੇ ਨੇ। ਜਾਨਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਮੂੰ 
ਹੈ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ।) 'ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ੈ' ਰਿ 
(ਰੰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ। ਅਰਥ . ( 

08 __ ੩. “ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ। (ਭਾਵ _ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ $ 
ਨ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਝਗੜੇ, ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਆਦਿ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ? ੍ 

ਨਿਰਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਅੰਮਿਰਤ-ਰਸ ਪੀ)। _ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੂ 
(0 ੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। (ਰੰ 
। (ਉਵ ਬੀਰ ਜਥੇ, ਹਾ ਕਬ ੨. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੂ 
(੧੨੦੨੪੦੦੦੦੫੬੦੦੦੯੦੦੬੦੦੦੨੦੦੬੦੬੬੦੨੬੬੦੦੦੦੦੦੪੨੦੬੪੬੨੬੦੪੬੨੦੦੨੬੦੨੦੨੦੬੬੦੨੦੦੨੦੦੦੦੨੬੦੨੯੨੦੨੦੦੮੦੨੨੩% 



ਸਿਧਾਲਕ ਸਰੀਰ ਮਾ ਤਹਾ ਤਾਰ (੪੬੬) ਗਾਉੜਾ ਸ਼ਖਮਨੀਂ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੧ 
੧੬੯੬੦੨੦੬੦੬੦ ੨੦੦੦੬੨੨੦੦੬੦੬੯੬੯੬੪੩੦੬6੨੦੬੦੩੬੯੬੯੩੬੬੦੨੬੦੦੪੬੪੦੧੬੯੦੦੧੨੬੯੬੯੨੧੬੦੨੦੦੦੬੦੨੬੦੨੦੬੦੨੧੬੩੦੨੦੨੬੦ ੨ 

ਲੀ ਪ੍ਰ ਵੀ ਰੀ ਕਸ ਨ ਰਹਿਤ। ਜਿਸੁ ਮਨਿ-ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਤਿਸਹਿ- ਨੂ 
& ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ __ਤਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਨੂੰ । 
ਮੋ ਸਿ । ਦੂ 
0 ਨੂੰ ਦੌਲਤ-ਮੰਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਰਥ : । 
ਮੈ ਉ: ੩. (ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਗਤ ਵਿਚ) ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਵੀਗਰਰੈਗ ਜੀਉ ਦਿਰ ਯਤਨ ਹੋਰ 

ਰਾ, ਵਣ " ਨੈ ਦੇ ਤੈ 0) 

ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ? ਹੀ 
0 ਸਿ ਸਤ ਉ: ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੂਹ 

ਕਕ ਨੋਜੀ 7 ੍  ਅ ਨ 
0 ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਇਆ ਨ ਓਅ 0 
ਰੰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀ 
ਤਤ ਤਿਸ ਮ ਜੂ ਉਸ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਨਿਬਾਨੀ ਬੀ ਹੈ? 

੧ ਵਲ : ੨. ਹੈ ਸੱਜਣੇ ! ਉ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ 

0 ੬- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0 ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ! ਕੋਈ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਭੀ ਬੈਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ: ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਮਹ 
00 > `ਨੋਨਾ-1ਲੋ ਜੋ ਨੋ ਰਾ ।(॥ 

$ _ __ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ?  ਊ; ੩. ਬਸ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਤ ਕ੍ਰਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ 8 
][ ਉੰ: ੭-ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਸੱਜਣ । ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ, ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰ 
। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਕਰ ਕੇ (ਰਜ ਹਰੀ ਦਾ ਜੋਵਲਾ ਜਿਗ ਜਾ ਤੀ ਰੰ 
00 ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ (ਆਦਿ, ਮੱਧ, ਅੰਤ) ਤਿੰਨਾਂ ੪. ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨ 

( ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ' ਹੈ। ਨ 
0 ਪੇ 9 

ਹਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। _ ੍ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗਿ੍੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨੂੰ 
0 ੮. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਭ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (1 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉ: ੫.ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗ੍ਰ 
( ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ( 
(| ਉਂ ੯. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ੬. ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਨੂ 
ਜੰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੀਤ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਨੰ 
(0 __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੀ 

ਹ; ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਕਰ _ ਮ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬੜੀ ਹੀ ਨ 
ਨ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।੩। ਅਕੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨੂੰ 

& ੧. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥ ਕੱਟੀ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
ਹੀ ੨. ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ ਉ: 4 

% _ ੩. ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ ਪ੍ਰਸਬਰ ਚ. 2 ਦੀ ਆਸ %। ਕਿ 8 
0; ੪. ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ ਵਜ ਰਜ ਰੀ ਈਨ ਗੀ ਰੀ ਥੀ ਲੀ. 
(ਰੀ ੫. ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖਾਨ ॥ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਮੂ 
੬ _੬. ਗਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ? ਰਮ 
੭. ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ॥ ਉ: ੯.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 
0 ੮. ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀ 
੍ ੯. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੂਖ ॥ 6. ਗੁਰੂ ਸਾਨਿਬ ਕੀ ਕਜਿੰਚ ਹਨ ਹੱਕ ਹੈ:ਸਜਦੀ/'ਜੱਜਸਨਗੀ 

| ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ ॥੪॥ ਇੰ ਸਹ ਦੀ ਐਲੀ ਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਪੰਚ ਸਜੀ 
(੯ । ਪਦ ਅਰਥ : ਸੁਝੈ-ਸੁਝ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬੁਝੈ- 
੍ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸੁ-ਵਡਿਆਈ। ਹਰਿ ਜਨੁ-ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ । 
ਹਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ _ਰਹਤ=ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। 
6 ਆਇ 

ਦਾ “੨ (੨੬੨੧੨੨੧੨੭੨੭੨% 
੬੩ ਲਅਲ ਰੰ ਨ ਲਾ“ 

੨੯੦੨੦੨/੨੪੧ 
੨੦੬੧੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੬੦੧ 2੧੦੧੨੧੨੦੧੬6੬੦ ਜਲ 

<<, ੧੨੭੨੨੪੨੪੨%੨%੨੭੨੪੦੨੬੨% ੧੨੨੨੪ 5੨੨ ੨੨੨੨ “੨੨੦੩ 4 
੨ ਜਾ ਜਿ ੯੭੧ 2੧੧ ੩੧੩੨ ਵਨ ੧7੬ ਟੇ << ਕੋ ੨ ੦੬੬ ਜਾ ਪਾ ੧੨੦੬੧ 

੧. ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥ (ਰੰ 
੨. ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥ 
੩. ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
੪. ਸੇ ਹੈਵਕ ਕਰ ਸਨ ਤਲ ॥ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟਾੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ (੪੬੭) ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨੀ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੧-੨ 
੧੨੦੬੦੬੬੬6ਟ੬੬/੬੧੬੦੬੦੬੦੨੦ਟ੦ਟ੦ਟ੦੦6੬੦੬੦੨੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬6੬੪੦੯ਟ੦੦੦੬੦੦੦੬6ਣ6੦੬੦੬੪੬ਣ੬੬੦੬੬੧੬੦੬੧੬੦੬੧੦੩੬੦੦੬੨ ੨੬ 

੫. ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ॥ ੧. ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ॥ ਹੈ 
੬. ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੨. ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥ ੍ਿ 

੭. ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਝਿਆ ॥ ੩. ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਦਿ੍ਸਟਿ ਅਨਦਿ੍ਸਟਿ ॥ ਮੀ 
੮. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਝਿਆ ॥ ੪. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥ .ਿ 
੯. ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੁਲੁ ॥ ੫. ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥ ਹਉ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ ੬. ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥ ਹਉ 

ਪਟਾ ਅਰਥ  ਸੁਹੇਲਾ-ਸੁਖੀ। ਕਿਸ _ਤੋ-ਕਿਸ ਤੋਂ । ੭. ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥ ਰੰ 
ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ਇਸ ਬਲ 10406 0 ੮. ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ (0 
ਸੋਧਤ- | ਦਾ ਹੋ ੩ ਨ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਤੁ-ਅਸਲੀਅਤ। ਸੁਖਮੁ-ਨਿਰਗੁਣ % -ਅਲਸ ਐਇਗ ,ਖਚਜਪਰਕਾਪ8 ਰੰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਦਿਸ਼ਟ ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤਿ। ੧੦. ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥ ॥ 

ਅਸਥੂਲੁ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਮਾਨ ਜਗਤ। _ ਪਦ ਅਰਥ : ਚਲਿਤੁ-ਤਮਾਸ਼ਾ, ਖੇਲ। ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ- ਨੂੰ 
ਅਰਥ : ਜੈਮਣ ਮਰਨ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ, ਅਸਬੂਲੁ ਸੈਸਾਰ । 

ਪਰ: _ ਹਜ਼ੂਰ! ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ _”?ਢਿੱਸਟਿਂ-ਨਾ ਦਿੱਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖਮ ਜਗਤ । ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੂ 
ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ _ਹ5ਮੈਂ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਧਾਰੀ-ਟਿਕਾਈ ਰੈ। ਜੁਗਤਿ-- ਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਰ੍ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ । ਉਥਾਪਿ-ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ-ਟੋਟਾ, ਨਾਸ। ਨ 

ਉ: ੧. ਹਾਂ! ਹੈ, ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ _ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਵਰ ਰਚ ਕੇ। ਅਲਖ--ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਅਭੇਵ-ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ $ 

੨. ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ _ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤ-ਤਾਂ। ੍ 
ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਲੀ ਪਾਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰ; ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨੂ 
੬ ੬0405 54 ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀਚਾਰ ਦੱਸੋ। ( 
ਟੇ ਰਾ ਹੀ ਟੇ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਗਿਆਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨ 

ਉ: ੬ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਜੈਮਦਾ 

੪. ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਡਰੇਗਾ ? ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਨਾ ਰਚ ਮਤਾ ॥ 
ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਗ ਲੀ ਹੀਰ । 

੫. (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ) ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਨ 
ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੀ 

੬. ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੈ। ਉਹ 
ਹੋਏ ਜਗਤ (ਕਾਰਜ) ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ੩. ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਣਾ, ਦਿੱਸਣ % 

੭. ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਲਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ। 
ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ। ੪. ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 

੮. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ (ਸਾਰ) ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ੧ 

ਤੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ੫. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਮਹ 

੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ੬. ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨ; 

ਕੁਝ ਮੂਲ ਹੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੋ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰ 
ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ੭. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ $ 
ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਡ ਹੈ। ( 
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ (ਮੂਲੁ) ਤੱਤ ੮. ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਨ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।੫। ਹੈ। 0 

%੧੨੦੨੦੬੨੨੬੦੨੬੯੬੦੬੦੬੬੬੬੯੨੬੯੨੪੦੦੨੯੬੪੦੦੨੦੨੦੨੦੬੯੦੯੬੯੦੯੨੯੦੦੦੯੨੯੬੦੬/੬੬(੬(੬(੬(੬੦੨੬੦੦੯੬੦੨੯੨੬੦੨੬੫੨ ੨੪੩% 
ਣਾ ਪਖ ਕਦ ਪਖ ਪਖ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ਼ ਜਾ (੪੬੮) ਗਾਉਂੜਾਂ ਸ਼ਖਮਨਾਂ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੨ 
(੨੦੨੨੦੧੨੧੨੬੦੨੧੨੦੬੦੨੧੦੦੨੦੬(੦੦੨੨੦੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੫੨੦੨੬੨੬੧੨੬੦੧੬੨੦੧੬੯੨੯੬੬੧੨੦੦੬੩੦੦੦੬੦੧੨੦੬੦੦੦੬੦੦੨੨੦੨੬੩੭ 

(6 ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ੬. ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ (ਜਪਿ) ਨ 
। ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਦੁੱਖ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਮੂ 
(8 ਸਕਦਾ । ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਉ 
( ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੇ ਉਹ _ ਪ੍ਰ: _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ? & 
ਮਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਹੀ__ਉ: ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੀ ਉਹੋ ਬੰਦਾ ਨੂੰ[ 
ਿ ਉਹ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।੬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0 
(੧. ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੈਤ ॥ ਜਿਸ ਗਿ ਵਾਲ ਇਆ 
($ ੨. ਸਗਲ ਸੈਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥ ਵਿ 6 
ਰੇ ਸਤ ਚ ੯. ਐ ਪਿਆਰੇ! ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਚੱਲ ਨ & _੩. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ ਰ੍ । 
0 & ਚ ਟਿਕਾਅ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੀ 
8. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਤਾਂ ਮੂ 

੯੧ _ ੬. ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ ਨ ਰੇ ਉਹ 
ਰੀ ਆ ਸਤ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੈਗਿ ॥ ਰੰ 
ਨ ੭. ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੀ ॥ 

8 ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੈਗਿ ॥ 
0 ੮. ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਰੈ ॥ ਜਹਜਾ ਸਮ ਗਿ 
06 ੯. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ 0 
੨੧ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥ ਰਾ ਕਸ ਸਕ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਜਿਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਮੰਤ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਜਾ ਭੈ ਨ ਨ ਨ 
0 ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ--ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ਹੀ 
੧ 

੩ 
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥ 
ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥ 
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 0 

ਵਾਲੇ । ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਜਪਿ-ਜਪ 
&$ ਕੇ । ਨਿਹਾਲ-(ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ) ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ-ਰਹਿਤ । ਕਰਹਿ-ਤੂੰ 
0 2੩= << 0 ਰੇ 
(ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਬਡਭਾਗੇ--ਚੌਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ- 
( 

(ਨਹਾ 22 
(ਟਿਕਾਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਮਾਨੁ--ਮੰਨ, ਸਮਝ, ਜਾਣ ਲੈ। ੧੦. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 
ਰੰ ਅਰਥਾ : ਪਦ ਅਰਥ : ਰੈਗਿ-ਮੌਜ ਵਿਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ। ਸਹਜ ਨੂੰ 
( ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਈ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ _ ਸੁਭਾਇ-ਸੁਤੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ। ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੀਠ 
ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ? _ਲਗਾਨਾ-ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ-ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

1 ਲਿਗ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਉਨਹੂ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਬਨਿ ਆਏ-ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਨੂਰ 
0 ਸੰਭਾ ਵਾਲ ਹੱਏ ਹਨ। ਕਉ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ੍ ਨ ਨ ਰੰ 

($ ਉੰ: ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਨਾਮ) ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ੍ ਉ ਸਾ ਰੰ 
(8 ਸੈਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਆਤਮ ਟਿਕਾਅ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ੧ 

0! ੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰੈਦ ਹੋਣ:ਵਮਲਆਚੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ” ਮੂ 
( ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, 0 

ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ 
ਮਹ ਅੰਗਾਰ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ੨. ਉਹ (ਸਦਾ ਸਦਾ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ 

ਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੈ 

ਉਹ ੪. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨ 
ਰੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੩. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ 
(__ ੫. ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗ੍ 
ਹਉ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੍ 
੯੨੨੦੨੧੬੯੨੦੬੯੬੧੬੯੬੯੨੯੬੯੬੯੬੦੦੦੯੨੦੦੦੨੦੯੨੦੦੨੬੨੦੬੩੦੦੬੦੨੦੦੨੬੬੯੬੦੬੯੨੬੬੨੬੦੬੦੯੬੬੯੩੦੬੦੩੬੨੦੨੦੨੨੨੨੨੨੨੩੯; 



ਮਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਬ ਜਾ (੪੬੯) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-ਪਨਾ ੨੨ 

ਨ੍ਰਿਂ੬੩੨੦੨੦੨੨੬੦੨੨੦੦੨੦੨੦੧੨੦੦੦੨੧੨੦੦੨੧੨੦੨੨੦੨੦੨੦੦੦੩੦੨੬੧੨੦੨੧੦੦੨੦੨੧੦੦੨੧੨੦੦੦੨੦੨੪੨੦੨੧੨੦੨੦੨੬੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੨੬੦੧੨੨੬੨੩੦ 
ਹ___ ੪. ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ _ਪਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ 
| ਹਨ। (ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ, ਮੂਹ 
) ___ ੫. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ _ ਸੱਪਾਂ) ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਂ 
(0 ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ-ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। 
&__ ੬- ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ _ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ 0 
੍ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੁਰਮਾਦੇ ਹਨ- ਸੀ 

ਨੂ __ ੭. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥ 

( ਮਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੨੫੭) 

[੯ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ____ ਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ, ਮੰ 
ਹੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਫੱਬਦਾ ਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ _ਹੁਊਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ $ 
0 ਉਹ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। _ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨ 
| __ ੯. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ _ ਰੁੱਪਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਊ, ਮੱਝ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨੂ 
। ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ __ ਬੱਚਾ ਜੈਮਦਿਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੂ 
ਮੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ______ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਰਿੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰ 
| 5: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੂ 

ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਰੂਪ ਸਮਝ ।੮੧੧੪। ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨ 
ਨੂ: __ ਭਾਫਾਰਲ : ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ੧੪ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ਦੇ _ ਉਪਰ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਮ8 
ਉ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ _ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨ 
(6 ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ _ਉਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਸ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ । 
0 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵਲੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣ ਦਾ 
($ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਿਕਾਰਾ _ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੈਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ 
00 ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ _ਖਿੰਡਾਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ] 
0 ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
$ __ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ- _ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ; 
। ਕਥਰਿ ਸਜਨ ਕਝੰਣਾ ਅਕੇਤਿ/ਕਰ, ਦੀ ਸਹ ਦਿ ਇਮ 

ਨ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁਇ ਤਾਲ ॥੧੩੮॥ (ਪੰਨਾ 9੩੭3) ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਿ << ਮੱ 
ਆ ਹਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੂੰ; 

0 _ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ _ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ- ਹੈ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੇ ਭਾਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੜੀ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਮਨੌਰਥ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਨ] ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹੀਏ । ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ _ਵਾਹਿਗਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨ 

0 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸਾਰੀ ____ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂ 
0; ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ _ ਨੇਤਰ-ਹੀਣ, ਲੁਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਟੁੰਡੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹ੍ਰ 

ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ _ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੂ 
[ਤਾਂ ਮਨਮਤ, ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਅਥਵਾ ਕੁਰਾਹੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਕਦਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨੂ 
ਹੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਮਨ 
ਉਇ ਖਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ _ ਨਿਰੌਕਾਰ 'ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁਟ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੂੰ 
0; ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ __ਜੀਵਨ-ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਠੈਲ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਫਲ | 
6 ਅਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ (ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 0 
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ) ਮਿੱਠਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਦਾ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ 
ਅਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੁਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ _ ਲਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੂ; 
(੧ ਅਸਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਡਾਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। _ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ ! ਉਹ ਨੇਤ੍ਰ-ਹੀਣ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 
ਹੱ 

(0 ਸਾ ਪਾ ਆ 
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ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ 
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ਨਗ ਕਾਗਜ ਬਕ ਜਾ ਹਨ ਲੋਰ ਰਨ ਬਿ 
ਨੂੰ ਕੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੌਤ੍-ਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 
ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ 
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਹੱਥਾਂ 

ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ! ਨਹੀਂ ! ਜਿਸ ਦੇ 
ਟੁੰਡ ਭੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਾਂਗ 
ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਤੱਕੀ 
ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 
ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਪਤੀਲੀ ਉਸ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 

ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 
ਵਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਤੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 

ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਦਾ 

ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੇਕਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 
ਦਾ ਬਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ- 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕੀੜੇ ਵਲ ਤੱਕੋ, ਉਹ ਦੋ 
ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਰੀਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ 
ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਓਹੋ ਹੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 
੨ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਲਾ--ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ । ਭਰਪੁਰ--ਭਰਿਆ 

ਹੋਇਆ। ਬਿਰਥਾ-ਦੁਖ, ਦਰਦ, ਪੀੜ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ-ਜਿਸ 
ਸਿਮਰਨ ਰਮ ਉਧਰੀਐ-ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ। 

[ਲਨ ੨੦੬੯੬੬੯੬6੬੬(੬(੬੦੬(੬ ਲਾ, 

(੪੭੦) 

2੦੬੦੬੧੬6੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬6੦੬ 
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ਅਰਥਾਂ : ਰੰ 
ਲੈ %। ਸਰ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੈ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, 

ਪੀੜਾ, ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
੨. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈ' ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
੧. ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ॥ 
੨. ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 
੩. ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 

੪. ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ 
੫. ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥ 

੬. ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ 
੭. ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 
੮. ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥ 
੯. ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥ 

੧੦. ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ  ਗੋਪਾਲ"-ਪ੍ਿਥਵੀ । ਗੋਪਾਲ-ਰਖਿਅਕ, ਭਾਵ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਟੂਟੀ 

ਗਾਢਨਹਾਰ-ਟੁੱਟੀ ਗੈਢਣਹਾਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਮੁੜ ਗੈਢਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ । ਬਿਰਥਾ-ਖ਼ਾਲੀ, ਨਾ- 
ਉਮੈਦ। ਆਪਨ ਕੀਆ-ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ। ਸਉ-ਸੌ, ਸੌ ਵਾਰੀ। ਲੋਚੈ--ਚਾਹੇ। ਗਤਿ-ਮੁਕਤੀ, 

ਕਲਿਆਣ । 

#ਰਾਲ' : 

ਪ੍ਰ: __ਐਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 

ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਗੈਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਾਂ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਆਪ ਹੈ। 
੨. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ) ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। 
੪. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ-ਜੈਤ ਭੀ ਸੱਖਣਾ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । 

੧. ਨੋਟ-'ਗ” ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦੋ ਲਗਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਲਈ 
ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

੨੦੬6੬੯=੦੦੦੨੦੨੧੨੦=੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬6੦੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦ਟ੦੨੦੦੬੦੬6= 
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੨੨੭੦੨੨੨੨੯੨੭ << ੨੦੦੧ ਦਿ 

ਨ 

੨੪੨੪ ੧੨੦੦੦ਟ੦੯੬੯੬ ਅਧ ਇਕ 
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2੯੦੦੬੦੬੦੬੯੨੦੨ ੧੨੦੦੦੬੦੦੯੪੬੯੬੦੬6੬੦ਟ੦੬੯= 
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ਨੰ, ਇਸ ਲਈ ਹਮਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਹਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ 
ਰੱ 

2 ਢ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ । 

॥ ੬ ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਸਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈ ਜਰ ਜੀਓ “ਕੀ ਗੱਲ 
ਰੰ 

ਉੰ ੬. 
ਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ $ 

ਇ 
ਮਿੱਟ ਰਾ। 

ਦੁ ਲਾ 

ਣਾ . 

`&  ਹਇਆ ਕੋਈ ਤੀ ਐਮ ਸਰੇ ਨਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਕਰੇ। -ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸੇ 

(0 ਜੀ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ੪. ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਧਨ 
੍ 

ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰੂ ਰੈ; 
ਨ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ' ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸੌ ਪਿਆ ਲੋਚੇ, 
ਹਂ ਸਰੀਰਕ 

੪ 

ਨ ਉ: ੮. ਨੇ ਵਾਰੀ ੨੧੪ ਕਰਦਾ ਜਹੇ। ਰਾ 
ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹ ਉਣ < ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਰੰ 

0 ਭਾਵ ਸ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 0 ਵੀਚਾਰ £ੱਤ 

0) ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ 
ਉ: ੫. ਦੇ. ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ 1 

(6 ੯. ਇਸ ਲਈ 5 `ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਏ, ਤਾਂ ਦੁੰਹ ਜ 

ਜੰ 

& 
ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 

= ਪਿਆਰੇ ! ਤੇ ਇਕ 
ਅ ਵੇਖੋ ਕਿ- 

੩ 
ਕੀ ਨ 

00 
ਵੇ ਹਂ ” 

ਕ 
(ਨ 

ਬਿਨਾਂ ਉਹ ] 

੧੧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 8 

ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੱ 
( 

ਨ _ ੧੦.ਗੁਰੂ ਸਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ੬. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 
੍ 

੍ਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੩੫ ਹੱ 

ਨ ਨ 

ਜਿਲ ਨਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤੇ ਮੰਨੀਂ ਨ 

ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।੧। 

ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਈ ਧਨਾਢ ਲੋਕ 3 : 6 
'੫ ਤੁਪਵੈਤ ਹੋਇ ( 

ਹੇ ਤਵ ਜੇ ਕਈ ਚਾਲੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉ 

| ੨. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ €: ੭. ਹਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ੫ | 
[| ੩. ਧਨਵੰਤਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਥੈ॥ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਬੈਠੇ। ਝ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਰਭੂ ਦਾਤਾ | 

ਨ 4 ਹਾਂ ਸੇ ਧਿਛ ਤਿਨ ਕਾ ਦੀਆਂ ਦਰਬੈ॥ ਇਦਾ ਤਨਿ 
0 ਉ. ਜੀ ਸਭੁ 

ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਜਾਣੇਗਾ 
0 

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਖੀ ਬੇ-ਸਮਝੀ, ਲੋਕ 

੧ 

ਗੁਰਦੇਵ 

. 

ਮਿ ੫. ਕੀ ਕਲਾਂ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥ 
ਪ੍ਰ: ਐ 

7 
ਕੰ 1 

ਮੂ ਦਾ ਪਰ ਹੇ ॥ 
ਲਿਉ ਚਰ ਚਲ 1 ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਸੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮੂ 

0 2੭. ਜੇਕੋ ਹੋਇ ਦਾਤਾਰ 
ਉ: ੯. (ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 0 

0 ੮. ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 
ਲੇ 

4 ਨ 

ਹੈ 

ਰੰ 
0 

0 € ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ ਰ੍ ਇਆ ਤੀ 

੧ ੯. 
ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥ 

ਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨ 

| ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ' ਵਿਚ। ਗਰਬੈ-- _ ਉਂ: ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਦਾ ਮੈ 

2 

ਹਾ ਸਰੀਰਾਂ 

੨। 
੨੩ 2 ਨ << ਰੋਗ [ਚੋ ਰੰ 

( ਕੱਚ ਲਜਬਮ ਜਨ ਲਾ ਤੀਰ -ਸੁਰਮਾ, ਬਹਾਦਰ । ' ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਲੋ 

ਜਿ 
ਨ ੨ | ਦਰਬੰ--ਧਨ | ਸੂਰਾ ੩੩ 

੧੦. ਤਾ (ਸਾ 

1 

(ਰੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ । ਜਾ-ਜਦੋਂ ਕਿਥੇ ? ਧਾਵੈ-ਦੌੜੇ। ਹੋਇ ਬਹੈ--ਬਣ ਨਰੋਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੨। 
[| ਕਹਾਵੈ-ਅਖਵ ਵਾਰ ਮੂਰਖ। ਹਉ ਰਗੁ-ਹੋਕਰ ੂ ਪੀ ਬੀਮਾਰ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ॥ _ ॥ ਨ 

($ ਬੈਠੇ । ਗਾਵਾਰੁ-ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ । ਹਉ 
੧. ਜਦ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ਹੀ 

%) ਨ ਘਰ, | 

੨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਘੜ 

੫ 

& ਅਰੋਗੁ--ਨਿਰੋਆ। 
$ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥ ਿ 

( 
ਅਰਥਾ : 

੩. ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥ ਰੰ 

ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਚਰਣ ਲਗਤੁ 

0 ਜੀ ! ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
੪. ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਰ ੍ ( 

ਪ੍ਰ _ਐਸਾਈਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ । ॥ 

(4 ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ 
੫. ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ = ॥ ਰਹ 

ਰੇ 

ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ (0 

06 ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਹੈ £ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ॥ __ ਨੂੰ 

0 
ਰਿ 

ਭਾਵ 
< 

0੧ 

ਉ: ੧. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ॥ 0 

ਨ ਵੀ, ' ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨ ਮੋਰ ਕਰ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣਤਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ੮. ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਨ ਰਸ 

|| ਕਿਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ 
੯. ਸਰ 

ਹਰ ਹਾਂ। ੨੨ ਕੋਲ ਸ ਹੈ, 
ਲੋਚਾ | 

ਨ 

0. ਐ ਜਾਈ ਜੀ। ਓਹ ਸਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲ ਸੁੰਦਰ ੧੦. ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ 
ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ? ਇੰ 

ਆ ਆਲ, << - 
<<. ੨2੧੬੧ ਕਮ 

੦੦੦੦੫੬6੬੦੬੦੦੧ 
ਣਾ, 

੧੬੬੦੬੦੬੧੦੬ 
ਦਾ 

(੧6੨੧੩ 5੩੧੩੦ ਣਾ 6੨6ਟ6੨6੨੦੩੯੬੯੬੯੬੦੨੬ ੨੨੨੨੭੨੭੨੪ 
੧੯੬੧੭ ਪਦਾ ਦਾ 

੨੧੨੦੨੦੩੬ ੨੯੬6 ੨੦੬੦ ੧੧੬੧੧ ਰਹੀ 
੨ 

੨੦੬੧੬ ਦਾ ੨੦੦੦੬੬੬੪੬੬੨ ਹਦ 
੫ 



੨੦੨੦੨੦੨ 
੫ 

੭ ਰਾ 

ਦਲ ੫੧੦੨੨ 
<< 
੫੨੬੧ 
੨ 

੨੦੦੦੦੬੧ 

ਦਿ ੭, 
੯੭੩ << ੭੩: “-੭ਕ ਨ 

੦੦੨੬ 
ਹਾ 

੧੦੦੦੦੦੦ 

੨੧੨੪੨੨੧੨੨੨੨੨੨ ੨੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੨੯੬ 

4 ਲਾ, ੬ 

ਨ 

੦੩੨੭੨ 

ਪ੍ਰ 

੧੬੦੦੦੦੯੨੦੨੧੨੦੨ 
(ਦ 

੨ 

੧੧੦੧੦੬੦੬ 

੫ 

੧੨੨੯੨ 

(2੨੧੬ 

੨42੧੧੨੧੨੧੨=੨੧੨੧- 

ਪਗ ਰੀ ਲਗਾਈ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੈਮਨੁ-ਥੰਮ੍ਹਾ। ਮਨਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਅਸਥੰਮਨੁ-ਥੰਮ੍ਹ, 
ਸਹਾਰਾ । ਪਾਖਾਣੁ-ਪੱਥਰ । ਨਾਵ-ਬੇੜੀ । ਲਗਤੁ--ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 

ਅੰਧਕਾਰ-ਹਨੇਰਾ। ਦੀਪਕ-ਦੀਵਾ। ਪਰਗਾਸੁ--ਚਾਨਣ। ਗੁਰ 
ਦਰਸਨੁ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ । ਦੇਖਿ-ਵੇਖ ਕੇ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । 
ਬਿਗਾਸੁ-ਖਿੜਾਅ। ਉਦਿਆਨ--ਜੰਗਲ। _ਮਾਰਗੁ-ਰਸਤਾ। 
ਬਾਛਉ-ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਧੂਰਿ-ਧੂੜਿ । ਲੋਚਾ-ਖ਼ਾਹਸ਼। ਪੂਰਿ-ਪੂਰੀ 
ਕਰ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਮਨ ਬੜਾ ਚੌਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ? 

. ਐਂ ਭਾਈਓ ! ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

- ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ 
ਮਕਾਨ ਥੈਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਚੈਚਲ ਮਨ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਕਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ 
ਦੱਸੋ। 

- ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਆਦਿਕ 
ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

- ਓਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਬੈਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ 
ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇ' 
ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

੫. ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। 

੬. ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ 
ਖਿੜਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? 

2. ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ 
ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹ 
ਲੱਭ ਪਵੇ । 

੮. ਤਿਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? 

ਉ: ੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ 
ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰੜ੍ਹਾਂ ।੩। 

ਪ੍ਰ 

ਪ੍ਰ: 

ਨ (੨₹4.੩₹- 4, ੩₹-4,9044. ੩੨4੬4. ਕਲ ਅਲ << ਲਾ 

(੪੭੨) ਹੀ ਰਿ ਸ਼ ਉਰਿ 7 ੨੮੨- ਹੜ 
ਅ- ੨੨੬੧ 2 ੨੯੬੪) 

੧. ਕਰਕ 6 
੨. ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥ 
੩. ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥ 

. ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥ ਮਰ 
੫. ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ ॥ 
੬. ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥ ੍ 
੭. ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੈਗ ॥ 
੮. ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥ ਮਿ 
੯. ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥ ਰੰ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਕਾਹੇ-ਕਿਉਂ' ? ਬਿਲਲਾਈਐ-ਵਿਲ੍ਹਕੀਏ, 
ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀਏ । ਪੁਰਬ-ਪਹਿਲੇ । ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ--ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ--ਸੈਸਕਾਰ ਰੂਪ ਲੇਖ, ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ 

ਬੀਜ। ਅਜਾਨ-ਹੇ ਅਨਜਾਣ । ਬਸਤੁ--ਚੀਜ਼ । ਰਸਿ-ਰਸ ਵਿਚ, 

ਸੁਆਦ ਵਿਚ । ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ-ਹੇ ਲੋਭੀ ਭੈਬਟ । ਪਤਿ ਸੇਤੀ-ਇੱਜ਼ਤ ਨ 
ਨਾਲ। ॥ 

ਅਰਥ : ਨ 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ 
ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ? 

ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- 
- ਐ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀਏ, (ਭਾਵ ਘਬਰਾਈਏ ਕਿਉਂ) ? 

. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਏਥੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 
ਬੀਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਛਲਾ 
ਕਰਮ ਫਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

- ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। 
. ਇਸ ਲਈ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ 
ਪਾਸੇ ਤੱਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। 

. ਐ ਭੋਲਿਆ! ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ! 
ਸੁਖ ਸਮਝ । ਹਰ 

ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲਿਆ ਨੰ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ ? ॥ 

. ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨ 
ਸਮੇਂ) ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। । 

ਪ੍ਰ: 
ਵਾ, 
“ਤਕ ੨ ਲਾ 

ਆ 

1 ੧੨੦ ੮੨੫੦੦ ੧੦੬੫੨ <੩੨= 
, 

੮੩੩ ੮੭੩: -<੭ 

ਮਾ 
<੨% 

੮.ਐ ਲੋਭੀ ਕੀੜੇ! ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਇਕੀ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨ 
ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ'। (0 

ਪ੍ਰ: __ਐਸਾਈਂ ਜੀ ! ਪ੍ਰਲੋਕ-ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ । 0 

ਉ: ੯ ਸਜਦਾ ਮੇ ਬਨ ਪਗ ਦਾ ਲਾਜ ਹਿਰ) (1 
੧੨੯੨੦੦੦੦੯੬੦੯ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੬੦ ੨੬੦੬੦੪੧੬੦੦੨੦੦੨੬% 
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ਰਾ ਰਾ 

ਵਕ ਘਰ ੧੫੦੧੨<੦੬੦=੦ 
(4੨੬. 
ਪਾ 

<< << 

੬ 

੨੧੨੯੨੦੨% 
੨0੨0੨ =ਹ ੦ 
੯੨੬੧ 

੨੦੬ 

6੨੨੬੩ 
5 

੨੦੨੬ 
ਦਾ 

੧੧੨ 

0੭ %= ਲਿ। 

੧੨੦੦੦੨੬੧੬=੦ 

ਤਕ ਤਕ ਤਕ 2 

ਨ ਰਾ 
੨੦੨ 

੧੨੦੩੦੨੨੦੬੩ 
੧੨੨੦੨੦੨੦੨ 
2 0 

੨੨੦੨ ਜਲ ਕਲ 

੨੧੨੦੦੦੬੪੬੦੬੬੨੬ 
੨੧ 

੨੦੬੯੦ 

<< << 
ਦਾ ੧੨੧ 

(9੬੯6੨ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਾ 

ਕਰ ਹੀਨ ਗਿਆ ਜਿਉ 
ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ-ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ।੪। 

. ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੈਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥ 
ਲਾਦਿ ਖੇਪ ਸੈਤਹ ਸੈਗਿ ਚਾਲ ॥ 
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੈਜਾਲ ॥ 

ਧੈਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥ 
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੫॥ 

ਪਦ ਅਰਲ : ਵਖਰ-ਸੌਦਾ। ਤਜਿ-ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨ ਮੋਲਿ- 
ਮਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੋਲਿ-ਜਾਂਚ । 

ਖੇਪ--ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਬਿਖਿਆ- 
ਮਾਇਆ। ਜੈਜਾਲ-ਧੰਦੇ। ਧੈਨਿ-ਮੁਬਾਰਿਕ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ। 

ਅਰਥ - 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੀ ਕਰਤਬ ਹੈ ? 
. ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਜਿਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈਂ (ਉਹ ਸੌਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ)। 
ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਘਰ (ਸਾਧ 
ਸੈਗਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਸੇਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਟੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ 

ਧੈਂਦਾ ਹੈ ? 
. ਐਂ ਪਿਆਰੇ ! ਹੈਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਇਸ ਵੱਖਰ 
ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈ। 

੪. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। 
ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਫ੍ਹਾਂ ? 

. ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਤੁਰੀ ਚਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ 

ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਦ ਲੈ। 
੬. ਹੋਰ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਜੈਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ 

("ਮਾ ਦ[=॥੩੦੦% 

੭ ਮਤ . 

੨ 

ਜੈਜਾਲ ਉਹ ਫਸੌਤੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਪ੍ਰ __ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 
ਉ: ੭. ਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ! ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ 

ਧੈਨ ਧੈਨ ਕਰੇਗਾ । 
੮. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 

ਭੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

:੨੧੬੦੬੧੦੬0੬੦੬6੬੪੬੦੬੯੦੦੪੨੬੦ ਦਲ ਲਾ ਕਲਾ ਅਲ ਲਾ 

ਮਰ 
੧੦੦੬੦੬੦੦੦੯ਟ੦੦੦੯੬੬ਟ੬੦੬੦ਣ੦ਣ੦੦੦੦6੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬=੨ 

ਰਾ ਦੇ ੨੦੨੪੦੨੦੦੨੬੦੨੨੦੨੬੦੨੬ 

ਪ੍ਰ: _ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

ਉ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 

ਵਾਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਿਹਾਝਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ 

ਵਪਾਰੀ ਤੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੫। 

. ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥ 

. ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥ 

. ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
. ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
. ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਸਾਧਸੈਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੁ ਰਾਖੈ ॥ 
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ 
ਓਟ ਗਹੀ ਸੈਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥ 

. ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਅਰਪਿ--ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। 

ਧੁਰਿ-ਚਰਨ-ਧੁੜੀ। ਕੁਰਬਾਨ--ਸਦਕੇ । ਵਡਭਾਗੀ-ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ। ਗਾਈਐ-ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੈ-ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ-ਨਾਮ-ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਓਟ-ਆਸਰਾ। 
ਗਹੀ-ਪਕੜੀ, ਫੜੀ। ਤਿਹ-ਉਸ ਨੇ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਅਜੇਹੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਾਮ-ਜਲ 
ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। 

੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਜਿੰਦ ਭੀ ਵਾਰ ਦਿਓ । 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਵਿਚ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਂ । 

੪. ਅਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵੋ । 
੫. ਪਰ ਐਸੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

੬. ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੭. (ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ) ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਿਘਨਾਂ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 

/ਨਿ7ਦ00 00 
=ਹ ਰੋ 

ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਦ, ਕਉ ਏ ਲੋਗਿਨ ਕੀ ਤਵੀ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੪੭੪) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫-੫ੱਨਾ ੨£ੜ 

ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। __੧. ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰੜੀਕਿ ॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਪਰਤੀਤਿ--ਯਕੀਨ, ਸ਼ਰਧਾ। ਚੀਤਿ-ਚਿੱਤ । 

ਸੁਨੀਐ-ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਹੁ ਲੋਇ-ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, 
ਤ੍ਰਿਲੋਂਕੀ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ । ਕਰਣੀ--ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 
ਚਾਲ-ਚਲਨ । ਰਹਤ--ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ । ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ । 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ। ਆਕਾਰੁ-ਦ੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ, ਸਰੂਪ । ਵਰਤੈ- 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ __ ੨. ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਲੋ 

ਉ: ੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਤਾਂ ਰੀ ਵ ਹੀ 110. ੩ ਨ ੬. ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥ 
੧. ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ ੭. ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 
੨. ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥ ੮. ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 
੩. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥ ੯. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥ 
੪. ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ 
੫. ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 
੬. ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 
੭. ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ 
੮. ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ 
੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਸਾਰੁ-ਖਿਲਾਰਾ। 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਿਰਤਕ--ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾ । ਭੂਖੇ-- ਨੀ 

ਲਾਲਚੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ। ਅਧਾਰ-ਆਸਰਾ। ਨਿਧਾਨ- _ ਪ੍ਰ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। 

ਲਹਣਾ--ਫਲ। ਪਾਹਿ-ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਗੁ-ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਣਿ- 

ਰਾਤ। ਕਰਣੀ-ਆਚਰਨ। ਉ: ੧. 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਐਆਰਲਂ : 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ੨ 
ਹੈ ? 

੧. ਹੇ ਭਾਈਓ । ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਭੀ ਜਿਵਾਉਣ ਪੂ. 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉ: ੩ 

੨. ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੀ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
੩. ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨ। ੪ 
੪. ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ੫ 
ਭੋਗਦੇ ਹਨ । 

੫. ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ੬ 

੬. ਉਸ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 
੭. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ___ ੭-੮ 

ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। 

੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਰਣੀ ਉੱਚੀ 

ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। 

੯. ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਜਨੁ) ਪੁਰਸ਼ _ਉ: ੯. 

(ਨਿਰਮਲੁ) ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।੭ 

ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ । ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤੱਕੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ? 
ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ। 
ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਬਸ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਬੱਝ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

. ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? 

. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ-ਭਗਤ 

ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
. ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
. ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ 
ਭੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਤ੍ੀਵ ਧਾਰਨਾ 
ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਭੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

. ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ 
ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

. ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ 
ਰਾ 
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(੧ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਹ ਪੁਰਸ਼ 
(ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਿ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੮੧੫॥ 
00 

6 ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ 
& ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ 

ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹਰ 
੨੪ 
੍ ; ਕੌਮ ਵਿਚ, ਹਰ ਹੁਨਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ, ਹਰ ਗੁਣ ਵਿਚ 

ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ 
ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ-ਇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ, 
ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ 
ਕੋਈ ਭੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, 
ਸਰਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾਲ 

ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ 
ਨੰ ਸਰਿਨ ਸਰਿ ਤੀ ਕੀ ਰਚ ਵਾ ਹੈ] 

ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

੨੦੨੦੦੦੬੦੨੦ਟ੦੨ 
(ਦਾ 

= ਮਲ 2 

੨੯੬ 

(ਨ 

੨੦੨੦੬ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 
ਇਕ-ਇਕ ਕਾਢ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ( 

ਤੱਕੋਂ ! ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
6! ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਾਜ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜਲੀ 

੨੨ ਵਾਲੈ, ਨਲਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੈਗ ਸਾਜ਼ ਆਦਿ 
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

6 ਪ੍ਭੂ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੁਨੀਆਂ 
ਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
6੧ ਜਿਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੀਵ-ਜੈਤੂ ਜਲ-ਚਰ, ਥਲ-ਚਰ 
0 ਤੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿ੍ਿਛ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ 
& ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਬੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ 

! ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ? ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

$__ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ 
0 ਡਰਾਈਵਰ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋ' ਕੋਈ 
ਨੂ ਖੜ-ਖੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਤਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ 
ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਿਚ, ਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ 
ਇਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਧੜਕਨ, 
0 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਅੱਖਾਂ, ਨੌਂਹ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ 
0; ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਅਥਵਾ ਥੁੱਕ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੈ 

ਮੰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਬੀਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ.ਦੇਂਦਾ, ਸਗੋਂ 
[ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ 
(ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕ 

5੨੬੯੨੨੬੨ 

6੨੦੨ 

(੪੭੫) 
੧੬0੨੦੨੦੬੦੬੦੬6੬੦੦੧੬੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੨੦ ਕਕਕਅਕ੦੬੧੩੧ਕਕ ਕਵਰ 

ਉ 

ਆਦਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਚੰਭਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ 

ਗਾਉੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੩ 

ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਦੇ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਨ 
ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕੀ ਉਹ ਿਰੌਕਾਰ ਜਿਸ 
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨ 
ਜਾਣ ਸਕਦਾ ? ਨਹੀਂ ! ਨਹੀਂ ! ਉਹ ਸਭੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ- 

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ॥ _ (ਪੰਨਾ ੨੯੨) ਨ 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਟਂ; 
ਕੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਇਕ ਪੇਪ- ਨ 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਦਿੱਸੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੂੰ 
ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨੂ 
ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨ 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨੂੰ 
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂ 
ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੂ 
ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨ੍ 

ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹੂਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭੋਲਿਓ ! 10 

ਵਿਣੁ ਬੋਲਿਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ, ਹ 
ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ॥ (੫੮) (ਪੰਨਾ ੧852 ਨ 

ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਰੀ 
ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਹਿ, 
ਸਾਂਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ॥ (੧੮੪) (ਪੰਨਾ ੧੩੭੬੭ 

ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਸਮਝਦੇ 
ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਤਰਲਾ। ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ- 
ਨਾਜ਼ਰ, ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਿਮੋਝੂਣੇ ਹੋ 

ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ। 

ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ 
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਬਹਿ 
ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁ-ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ 

ਦੇ ਘਟ-ਘਟ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ 
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ ? 

ਤੀਜਾ, ਜਦ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
“ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ”” ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨ 

ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੈਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨ 

ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਨ 
ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੈਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਮੰ 

ਬਣ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਭੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨ 
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ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। (0 
<< << ਤਾ ਮਾ 4 

ਸਿ ਡਰ 00 
੧. ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੭੧੪ ਇੰ (0 
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ਉਹ ___ ਐਸੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ _ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । ਬਖਸੰਦ-ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ । ਪਾਉ-ਮੈਂ ਪਵਾਂ। ਮਨਿ- ਿ 
ਨ ਵਰਣਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ _ ਮਨ ਵਿਚ। ਅਨਰਾਉ--ਅਨੁਰਾਗ, ਤਾਂਘ, ਖਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ । ਨ 
(ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀ 

ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਅਸਲ ਕੀ ਕਰਤਬ ਹੈ ? । 
॥ ਲਾ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸੇ ਨ 

ਸਨ $ ਨ ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ । 
$$ _ ੧. ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੈਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ॥ ___ ੨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ (ਪ੍ਰੀਤ) ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੂ 
੨. ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ॥੧॥ ਝੂਠਾ ਹੈ)। 
ਹੈ ਪਦਅਰਥ: ਰੂਪੁ-ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ। ਰੇਖ-ਰੇਖਾ, ਧਾਰੀ, ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ | 
0 ਲਕੀਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨੁਹਾਰ । ਰੰਗੁ-ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ। ਤ੍ਰਿਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ। ੍ 
0! ਗੁਣ-ਤਿੰਨ ਗੁਣ-ਸਤੋ, ਰਜੋ, ਤਮੋ। ਭਿੰਨ-ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰਲੇਪ, ੪. ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨੂੰ 

( ਬੇ-ਦਾਗ਼। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ । ਬੁਝਾਏ-ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ___ 
ਹੋ! ਸਰੂਪ ਦੀ)। ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ-ਖੁਸ਼ । ੫. ਓਹੀ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ & 

0 । ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰ੍ 

। 2 ੬. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਰੀਭੀਰ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। _ ਨੂ 
। ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਰੈਗ ਤਾਂ _ ਪੂ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੂੰ 

( ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? । 
06 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਨਾ ਚਿਹਨ, ਚੱਕ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੀ ਮੰ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ੭. ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ! ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੂੰ 

ਮਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਐਸੇ ਅਸਚਰਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇ 

੍ ਸਮਝ ਸਕੇ ? ੮. ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ! ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰੇ ! ਨੰ 
(0 ਉਂ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ _ ੬-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ 

ਇਨ ੫੨੭0 ਝੁੱਦਾ ਹ, ਜਿਸ ਉਤੋਂ ਉ ਚੁ ਪਵਾਂ ।੧। 

ਹੀ ਮੀ ਰ ੧. ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ । 
੍ ਅਸਟਪਦੀ ॥ ੨. ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 
ਨੂੰ_- ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਤੁ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥ ੩. ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰੁ ॥ ਹੂ 

੨. ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗ ॥ ੪. ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥ 0 
੩. ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ॥ ੫. ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥ 

0 8. ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ॥ ੬. ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥ 
ਹ ੫. ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥ ੭. ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ॥ । 
| _ ੬. ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ॥ ੮. ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ॥ __ 
| ੭. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ੯. ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥ __ $ 
$ ੮. ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੈਦ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ $ 
੯. ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥ ਪਦ ਅਰਥ : ਮਨਸਾ-ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਖ਼ਾਹਸ਼। ਸਰਨਾ ਹੂੰ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ ਜੋਗ-ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਜੋਗ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ 
| ਪਦ ਅਰਥ : ਤਿਆਗੁ-ਛੱਡ ਦੇ। ਨਿਰੰਤਰਿ-ਇਕ ਰਸ, _ਲਾਇਕ। ਕਰਿ-ਹੱਥ 'ਤੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਪਾਇਆ-ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨ 
0 ਅੰਦਰ। ਬੀਨਾ-ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਨਾ-ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। _ ਹੈ। ਹੋਗੁ-ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ-ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣਾ। ਹਰਨ-ਨਾਸ £ 

ਗਹੀਰੁ-ਡੂੰਘਾ। ਸੁਜਾਨਾ-ਸਿਆਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ-ਦਇਆ __ਕਰਨਾ। ਭਰਨ-ਪਾਲਣਾ । ਮੰਤ੍ਰ-ਗੁੱਝਾ ਭੇਤ । ਮੰਗਲ-ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ। ਨ 
੩ ਦਾ << ਦੀ ਦੀ <੩= ੨. ੩੪ ੩ਝ<੩= 
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ਦਾ ਯਾ ਖਾਂ ਦਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜਾ 

। ਸੁਨੀਅਹਿ-ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਪੀਸਰ--ਵੱਡੇ ਤਪੀ। ਭੋਗੀ-ਭੋਗਣ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਨੀਚ ਅਸਥਾਨ-ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ 
੨06 0 ਵਾਲਾ, ਗਿ੍ਹਸਤੀ। 
੬; 

ਕੱਦ ਅਰਥ . 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 
ਹਨ ? 

. ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

੮੩ 

ਆ 
ਖਾ 

੬੧ 
ਲਵ 

ਸੱ ੭ 

ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
ਉਹ ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਭੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 
ਲੀ ਹੈ, ਉਹੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
0) ___ ੩. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮਰ ਨਾਸ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮਹ ੪. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 
08 ੫. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੈ __ ੬. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। 
ਉ ੭. ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਹੈ। 
੮. ਤਪੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਵੀ ਅਤੇ 

ਗਿ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਹੈ। 
ਉ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, 

ਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਰ੍ 
(; ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ 
0 ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ- 
0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ 
0 ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।੨। 

੧. ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥ 
0 ੨. ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥ 
($ _ ੩. ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥ 
0 ੪. ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥ 

ਦਾ 

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥ 
ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥ 
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ 
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 

6 ੯. ਉਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ 
[ ੧੦. ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 
0 ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਲੀਲਾ--ਜਗਤ ਰੂਪ ਖੇਡ । ਮਿਤਿ-ਮਿਣਤੀ, 
0 ਅੰਦਾਜ਼ਾ । ਅਵਗਾਹਿ--ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ, ਖੋਜ-ਖੋਜ ਕੇ । ਸਗਲ-ਸਾਰੀ 
0 (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ)। ਸੂਤਿ-ਸੂੜੁ ਵਿਚ, ਧਾਗੇ ਵਿਚ, (ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ 

ਮਣਕੇ)। ਗਿਆਨੁ-ਉੱਚੀ ਸਮਝ। ਧਿਆਨੁ-ਪ੍ਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
0 ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਨੀ। ਜਿਨ ਦੇਇ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਇ-ਉਹ ਹੀ। 
(0 ਭਰਮਾਏ-ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਚ ਅਸਥਾਨ-ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ 

2 

ਜਗ ਸਾਗ ਸਾ ਦਾ 
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ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ । ਜਨਾਵੈ-ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ - 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਚਾਰ 
ਦੱਸੋ। 

੧. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ 
ਖੇਡ ਹੀ ਅਮਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 
ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰ 

6) #ਤ 

੧੦. 

ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । 

(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਿਤਾ 
ਸੀ)। 

੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਦੱਸੋ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
੪. (ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਇਕ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ,) ਤਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ 
ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਹਣੀ ਮਤਿ (ਉੱਚੀ 
ਸਮਝ) ਤੇ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੬. ਉਹੋ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ 
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜੀਵ ਜੈਮਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ? 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 
ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੮. ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

੯. ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸਭੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ 
ਮਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਤ੍ਰਗਿਣੀ ਨੀਚ 
ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਜਿਵੇਂ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ (ਕੋਈ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ।੩। 

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗ ॥ 
ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੈਗ ॥ 

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ 
ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ 

<< ਸੀ ੨੨. ਵ<, ੫, ੨੨੨੧ ੨੦੮੨੨" ਤਲ ਤਕ ਤਕ ਤਕ ਤਲ ਗਜ 757 (ਨ 
੨੦੨ " (੧੨੭੦੨੨" 2 ਵਾ 

ਜਾਲ ਕਲ ਕਲ ਕਲ ਕਲ ਕਲ ਅਲ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੀ (੪੭੮) ਗਾਓਂੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੪-੫ਪੰਨਾ ੨੬ 
1, ਵਲ, ਟ=, ਰਾ, ਰਾ, << <<, 

(656੨੨੦੯੦੦੬੦੦੦੯੬੯੨੬੪੬੦੦੨੦੦੬੦੦੦੧੬੬੦੦੦੦੦੯੬੬੦੦੯੬੦੦੦੨੬੦੧੨੨੬੦੬੦੬੯੩੦੨੦੬੬੦੨੦੬੦੨੦੦੨੧੬੦੬੦੨੯੬੦੬੦੯੨੯੬੦੨੦੨੨੯੨ 
&) ਘ. ਕੇ 0 
ਨੂ _੮. ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥ ੩. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ 0 
ਹੈ! ੯. ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥ ੪. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥ 1 
(੮ 

ਨੂ ੧੦. ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥ ੫. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥ ੍ 
() ਨ ਸੀ < 0 
0! ਪਦਾ ਅਰਥ : ਨਾਨਾ-ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇਕ ਰੈਗ-ਇਕੋਂ ੬. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ ਉਹ 
ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਕ ਰੌਗ ਵਾਲਾ। ਕਰਹਿ--ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਨਾ __ ੭. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ 
ਮਹ ਬਿਧਿ-ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਚਲਿਤ-ਕੌਤਕ, ਤਮਾਸ਼ੇ । ੮. ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸਰਵਨ ॥ ( 
ਹੀ ਅਰਥ : ੯. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥ 0 
0 ਗਲ << ੨. 
(6 ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਕ-ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ _੧੦. ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥ ਮੀ 

੍ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਨਾਮ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਧਾਰੇ-ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ, ਨੂ 
ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਇਕ ਰੈਗ ਹੈ ? ਆਸਰੇ । ਬ੍ਰਹਮੰਡ-ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਗਤ । ਖੰਡ-ਹਿੱਸੇ, ਟੋਟੇ। ਆਗਾਸ- ਮਹ 

) ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਰੈਗ ਨਹੀਂ _ ਅਕਾਸ਼। ਆਕਾਰ-ਸਰੁਪ, ਸਰੀਰ । ਪੁਰੀਆ-ਸ਼ਹਿਰ, ਸਰੀਰ, ਚੌਦਾਂ ਨੰ 
॥ ਰਾ ਪੀ ਤੀ 00 
ਰੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਈ ਰੈਗ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ । ਲੋਕ। ਭਵਨ-ਲੋਕ, ਜਗਤ । ਸਵਨ-ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਚਉਥੇ ਪਦ ਹੈ 
| ੨. ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ _ਮਹਿ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ, 

ਸਦਾ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ । ਮਰ ਰਿ ਰੀ ਨ 
1੮ 

੧ ੩. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸੈਸਾਰਕ ਅਰਥ : (0 
(ਲੇ ਤੇ ੮੩ & (8 ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ । ਇਹ ਦੇ ਜੀਵ-ਮੋਤ, ਇਸ ਦੇ । 

(ਰੰ ਜੰ ” ਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਟਿਕਾਅ ਨੂ 0 ਹਲ ਰਿ ਉਇ ਨ 
1 ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। £ ੍ ਲੈ ਨ ਕੰ .. 

( ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੈਤ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈ 
(6 ਪ੍ਰ: __ਐਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਲਈ __` ਕਾ ਭਾਫ ਉਸੇ ਸਰ ਚਲ 5 ਕੀ 

ਆ ਰਚ ਖ੍ ੪ ਪਾ ਉਇ ? ਣਾ ਅਕ ਲ ਗੀ ਰਮ ਸਰ 2 ੧ 

14 ਤਪ ੨. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਮੰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਖੰਡ) ਹਿੱਸੇ, ਇਹ ਸਭੇ 
ਨੈ ਉਂ: ਕਉ 
ਮਿ ਪਿਆਰੇ ਰਤ = ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। & ੍ ਰ੍ ਭੂ ਦੇ ਜੀ 
ਹਰ ਪ.ਐ ਲੁ । ਉਹ ਤਾਂ (ਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ੩. ਇਹ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ, ਸੱਭੋਂ ਪ੍ਭੂ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨ ਸ ਪਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਸਾ ੨ 0 
0 ਕਿਉਕਿ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਹ & 

ਹੀ ੧ ਸਾ ੍ ਵਗ ਰੈ। ਸੀ ੪. ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵਨ, (ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਆਦਿ ਨੂ 
ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ) ਧਿਆਨ ਆਦਿ ਸੱਭੋ ਨਾਮ ਦੇ ਹੂੰ 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 
। ਆਸਰੇ ਹਨ। ( 
ਨ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ? ਹੀ ਰਾ . ਨ 
(0 ਰਾ ੫. ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ! 
) ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਕ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰੰ ਤਾ ਪਭ 0 
() ਰੇ ਲਾ ੍ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ)। 0 

ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ। ੨ ! 
1) ਰਸ ਜਾ ਦੀ ਤਾ ਨੀਤ ਰਤੀ ਕੱ ਅਰ ੬. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ । । 
ਨੂੰ ੯ “ਭ ਦ ਪਰ ਕ ਕਿ ੭. ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੂ 
੍ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਤ ਬਕ ਨ ( 
! ੪ ਦੀ ਮੰ ਪ੍ਰਾ ਵਿ ੮. ਹੋ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੀ ]ੂ 

ਰੀ ਰਹ ੨ ਟਰ ਨ ਪਾ (ਸੋਗਿ) ਨਾਲ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨ 
ਹੂ ਉ: ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸਣ ਆ ॥ 
ਜਿ = ਇਆ = ਕਿ ਹੀ 0 ਵਣ ਵਿਚ ਨ ( 

4 ਨ ਰਿ ਮਤ ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਨ 
0 ਵੱ ਆ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨ 
() __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ? ( 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ-ਜਪ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ।੪। ੪: ੯ ਰੇ ਰਿ $ਵੰਜ.ਦੀਨਹੀਂ। ਲੱਗਣਾ 1 
4" ਭੱਚ ਤਦ < ਦਰ ਲਾ ਜਰ 

ਨ ੧. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੋਤ ॥ ੍ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗ ਓਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨ 
੧੩ 1 1 । ਯ ੩ ਆ ][ _੨. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੇ। ਨ 
ਹੂ ਸੰ 
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ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਨੌਟ--ਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲੇ $ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ੍ ਖ਼ਿਆਲ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਨੈ 

ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪੁਰਖ _ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਬਲ ਚਿੱਤਰਿਆ-ਮਿੱਤਰਿਆ ਨ 
ਚੌਥੇ ਪਦ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ _ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (0 
ਅਪੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੫।" ਪ੍ਰ: ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? ੍ 

੧. ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਉ: ੮. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ $ 
੨. ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0 
੩. ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ੯. ਕਿ ਉਸ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 

ਤੋ ਦਾਤਾ ਹੈਂ। 6 

ਦਸੀ ਪੁਰਬ ਸੁਣ ਵਿਚ ਸਰਲ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿ ਨਾਮ ਉਪਰ ਮੈ 
੫. ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥ (ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਦਾ) ਸੱਚਾ ਨਿਸਚਾ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ £ 
੬. ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥ ਹੈ।੬ ੬ 

0 

੭. ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥ ੧. ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥ 
੮. ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥ ਵਰ ਲੀ 

੨. ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥ (1 
੯. ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੨ =% 0 

ਸਤਿ ਤੇ ਪਾਈ॥ ੩. ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 0 

੧੦੦ ਬਿਹਲਸੀਤਾ ਲਾਜਬਾ ਗਜ਼ ਪਾਲ ਮੋ ੪. ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ॥ ਹ 
ਰੀ ੫. ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਹੱ 

। ਕਰਤੂਤਿ-ਕੰਮ। ਉਤਪਤਿ-ਪੈਦਾਇਸ਼, ਰਚਨਾ। ਕੇ ਹਰ 
ਜਾ ਤੀ ਗਨੀ ਸਰੀ ਵਿਰਟੀ ਵਜੀ= ਤਤ ਬਨ ਮਿਤ ਬਿ 
ਸੁਖਦਾਈ । ਬਿਸ਼ਾਸੁ-ਸ਼ਰਧਾ। ਕਰਮੁ--ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਕਰਣੀ--ਕੰਮ। ੭. ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ ਹ 

ਹੂ ਰ੍ ੮. ਅਵਰ ਨ ਬੁਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ( 
ਰ ਦਿ ,,ਹਨ ਉਹ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ॥ 
100 ” <ਹ ੧੦. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ॥੭॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ-ਰੂਹ। ੧ 
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮਾਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਰਤਿ-ਨਿਖੇੜ ਕੇ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ । ਮਿਤਿ- (0 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ 'ਪੁਰਖ” ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ _ ਮਿੱਟੇਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਗਤਿ--ਪਹੁੰਚ, ਅਵਸਥਾ। ਕੀਆ-ਪੈਦਾ ਨ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ । ਵਰਤੀਆ--ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ- ਨ 

ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਹੀ ਜਿਸ _ਓੰਹੀਂ! 
ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਰਥ - ਮਿ 

੨. ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! 'ਸਾਧੂ” ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਹਨ। ਨ 
੩. ਉਸਦੀ ਕਰਣੀ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸਤਿ ਅਤੋ- (1 
ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ੨. ਉਹ ਪੁਰਖ ਭੀ ਸਤਿ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਨੂ 
ਭੀ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ)। 

੪. ਓਹੀ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੩. ਇਸ ਸਤਿ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੱਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਣਾ, ਭਾਵ ਨਿਖੇੜ 
੫. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਕੌਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਵੇ । & 
ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ੪. ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ' ਹੈ। ਨ 

੬. ਉਹ ਆਪ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ੫. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ 
ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਭੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈ 

੭. ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਰਣੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ੬. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਗਨ #=ਤਨਾ-ਗਤਬਕਰਕਨ% ਕੁ ਗਾ ੭. ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ 
੧. ਨੋਟ-'ਨਾਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰ (ਡੀ ਨ 
ਅਉ ਰਿ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੦੨੦੦੨੦੦੨੬੬੪੨੦੪੬੦੬੯੬੦੬੪੬੦੩੦੬6੬੦੬ਟ੦੯੩੦੬੦੬੦੦੬੦੦੯੬੬੯੨੯੬੦੦੯੨੦੬੦੬੦੨੬੦੬੯੬੦੦੦੬੩੦੬੦੬੦੨੦੬੬੦੨੦੦੦6੨੦੦੬੬੦੨੦੨੦੨੧ ੫ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਛ ਜਾ 
੧੬੨੧੬ ੨੦੬ ਆ ੧੦੦੦੫੦੦੬੦੬੦੬੬ ੧੧੬੦੬੧੬੦੩੦੬੦੬੦੬੩੦ 1 

੍ ੮. ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ 
0 ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
6 ੯. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ (ਕੋਈ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ॥ 
1 ਮਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 
0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਭੀ ਉਸ 
ਨ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।੭। 
। ੧. ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 
0 ੨. ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸੂਦ ॥ 
0 _ ੩. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੇ ॥ 
ਇ _ ੪. ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥ 
ਮੂ ੫. ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 

ਨ ੬. ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰ ॥ 
0 ੭. ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
0 ੮. ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ 
| ੯. ਗੁਨ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 

! ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥ 

ਪਦ' ਅਰਥ : ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ-ਹੈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ । ਬਿਸਮਾਦ- 

ਹੈ ਹੈਰਾਨ । ਸੂਾਦ-ਅਨੰਦ । ਰਾਚਿ ਰਹੇ-ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਇ- 
ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। 

ਨ 

(੪੮੦) ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਾ ੪: ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੫ 
੧੬੦੦੦੦੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦ਟ6੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦ਟ੦੦੦੦੦੬੪੨੦੬੦੬੦੦ ਕੇ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਨ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਰ 
ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ` ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।੮।੧੬। 0 

੨ ਜੱਜਡ ਨ” “ਨ. ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ? ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਲੋਕ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਰੂਪ, ਰੇਖ, ਰੈਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ 
ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ 6 
ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨੈ 
ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨ 
ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 0 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਲ ਤਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ &੍ 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ, ਆਪਣਾ ਨੰ 
ਹੀ ਰੂਪ-ਰੈਗ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਕ ਚਿਹਨ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕ ਕੇ, ਇਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ 
ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ, 
ਖੁਸ਼ਬੋ, ਟੁਣਕਾਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਰਸ਼-ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਖ ਕੇ, ਸੁੰਘ ਕੇ, ਟੋਹ ਕੇ ਜਾਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਗਤ ਮ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ- ਨ 

੨੨੦ 

੩6 

੪. 2 

੧੦੫੬੦੦੦੦੦੦੦੦੬% 
੧ 

੧1 ਅਰਥ .“ ਨ 

ਰੱ ਕਤ ਇੰਦਰਿਆਂ ਹਚ ਤੋਂ ਦਰੇੜੇ ਹੋਵੇ (0 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਦ ਚ ਦੀ ਦਿ ਦਗ  ` ਹੂ 

' ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੰਦ ਕਿਸ ਨੌ ਆਇਆ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ- ਨੂੰ 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿ ਰਾ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨੂੰ 
6! ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਓਹ ਤਾਂ ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਆਂ ਨ 
ਿ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਨੂ 0 ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ । 6 ਦੈ ੨ ਜਿਨ ਨੋ ਜਰਗ ਦੀ ਉਪ ਨਖ ਜਮ ਕੈ ਸਤਿ ਤਾਰੇ, ਬੱਦਲ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 
੍ ਰੀ ਦੀ ਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਰੈ 
0 ਲਿਆ ਅਸਚਰਜ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ੧ 

ਸਉ । ਫਿਰ ਉਹ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਤੇ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ 1 
ਨ - ਹੈ ਭਾਈਓ । ਘਾ ਮੋਨਿਤ ਮਗ ਦਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਪਈ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ। ਨ 

। ਐਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਤਰ ਚੋਜ ਰਿ ਜਨ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਪੜਦੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੇ-ਵੱਸ ਹੋਣ, 
੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ _ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ, ਸਾਰੇ ਪੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ 

ਸਿ ਹਾਲ ਪਾਰ ਲਿਗ _ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ 
ਹੀ ੫. (ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼) ਦਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ (ਦਾਤੇ ਹੀ _ ਜ੍ਝੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਰੈ। 
( ਸੈਸਾਰ ਦੇ) ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੈਰ ਨ 
। ੦ < << ਦੇ ੫...“ ਨ ਸ੍ਰ 6 ੬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਸੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹੀ, ਕਿਸੇ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹੂਰ 
। ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 0 
ਨੂ __ 2. ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸ ਸੱਕਣ, ਨੂੰ 
੧ ਦਾ 2 ਵੱ - ਵਾ ੪." 6 ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ 
& __€-ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਜਿਥੇ ਅੱਖ, ਕੈਨ ਤੇ ਨੱਕ, ਲੂਣ, ਖੰਡ, ਸੋਡੇ ਆਦਿ ਨੂੰ $ 
0 ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਨਣ ਵਲੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਚੱਖ ਕੇ ਨਿਰਣਾ $ 
0 ੯. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ ਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ 0 

ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੋਹ ਕੇ ਸਿਵਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ੍ 
੯<੬੦੦੯੬੦੦੨੬੧੦੦੦੦੬੬੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੯੦੦੬੦੦੯੨੦੨੦੨੦੨੬੦੨੨੦੬੦੦੦੦੦੨੯੨੦੦੨੦੬੦੨੦੬੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੧੨੦੨੯੨੦੨੯=੬੦੨੬੧੨੦੯੨੦੯੦੦੬੦੦੧੩੦੭ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ (੪੮੧) ਗਾਉੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ # ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੫ 
ਜਨ ਨ ਆ 5 

੧੪੨੦੨੦੨੨੧੨੫੦ ੩੫੦ ੬੨੧੨੯੨੦੦੦੨੧੨੨੧੨੦੦੧੦੧੬੧੨੧੦੧-- ੨੦੩੦੨੦੩੦੬੫੬੦੬੦੦6੬੯੬੦੬੦੬੯ਣ੦੬੯ਣ੦ਵ੯ਵ੦ਵ ਹਟ ਕਾਨੇ ੬੦6੬੦੬੦੦੦੪੬੦੨੬੧ ਨ 
੍ 
ਹੋ 

੮ 
. 

ੈ ਪਰ ਤੱਕੋਂ ! ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ੨-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਰੋਗ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨ ਪਿ 

ਮੈ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਘਾੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ __ਹੋਣ। ਜੋ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਸਣ, ਰਾਵ ਮਜਨ 

6 ਸਭੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਗੁਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ _ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, (ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ) ਇਹ ਰਾਜਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ੧ 

% ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਚੱਕ ਚਿਹਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

0 ਜਾਂ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਦਵਾਨ 0੭੭4 0 ਇਨ 

੍ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੈਗ ਰੇਖ- ਆਵੇ ਅਥਵਾ ਜੋ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 0 

0! ਭੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਤਮਾਕੂ ਆਦਿ $; 

(ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ _ਇਹ ਤਾਮਸ ਪਦਾਰਥ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਹੀ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ, ਮਿਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ- ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ-- 

(ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਦੱਸ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ & 
(ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਮਨੀ ਹੈ- ਮੈ 0 

ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਚੈਨ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ____ ੫--ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਧਨ-ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, 
(0 ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਪ ਵਾਰਾ ਦਜ ਕੋਕ ਪਾਸੋ ਵਲ ਜਾਉ ਿ 
ਰੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ _ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (0 

6 ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਲੰਮਾ, ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ੨-ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੈਧਨ-ਮੁਕਤੀ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰ 

| ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਕਿਸੇ _ ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਨੂੰ 

ਨ[ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ । ਕਿਸੇ ਭੀ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਸ ਬੁੱਧੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। _$6 
। ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ੩--ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਹ 

ਮਰ ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਬੇ-ਅੰਤ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ ਅਤੇ _ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨ 

ਤਦ ਉਸ ਤਾਮਸ ਬੁੱਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉ 
ਨ ਸੂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ _ਘ੨, ਰਾ 0 

ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਗਾਰ ਦਾਗ _.._ਉ 
06 ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ' ਦਾ 14 (94 40400 
(6 ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਨਵਿਓਂ _'" > ਸਾਤਵਿਕ ਸਿ ਹੀ 

(| ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ੨-ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
(6 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ੍ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਰਾਜਸ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿ ਨ 

ਹੂ ਦਾ ਆਦਿ (ਅਰੰਭ) ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ __. ੩-ਅਤੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ 
ਹਉ ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਸ ਗਿਆਨ ਹੈ। 

ਨ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵ-- ਮਹ 

(ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਨ 
ਹ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ॥ _ (ਪੰਨਾ ੬੬੦) ਸੁਖ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ । 

ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ : __ ਉ 

[ਤਰ ਦਲ ਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਆਵ ਤਲ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਣਿਆਂ (ਤਦ ਸੀ ਨ ਇੰ ” ਕੂ 

(8 ਨੇ ਮੁਖ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੈਂ- ਏਸ ਦਾਨ ਲੀ _ 8 
'.. ੨. ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨ 

0 ਤਿੰਨ ਗੁਣ-- ਭਲੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 1 

(੧ ੧-ਸਾਤਵਿਕ, ੨, ਰਾਜਸ ੩, ਤਾਮਸ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕਰਮ ਰਾਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (8 

ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ, ਆਯੂ, ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ੩. (ਅਤੇ) ਜੋ ਬੰਦਾ (ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਵਾਂਗ) ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ . 

0 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੱਗ, ਤਪ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਨ 
ਫਲ ਮਿੱਠਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, (ਜਿਵੇਂ ਔਲਾ) ਇਹ ਸਾਤਵਿਕ ਪਦਾਰਥ _ਤਾਮਸ ਤਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ 8; 
੧0 

( 

੧ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਤਵਿਕ, ਰਾਜਸ ਅਤੇ ਤਾਮਸ) ਤੋ' ਵੀ ਉੱਚਾ (9 
ਤੇ 

ਨ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਗੁਣਾਂ ( ) (੧ 
4 

੧ 

0 ਨ ਰਾ 4੨ ੨੪ ੨੨ ਮਿ 
ਵਾ, ੫ ੍ਛ ੨4. ੨੨੫੬, (੬੨੦੨੩. ੨<, ੧੨੦੪੨ ੪; ੩੬ (੩੨4, ੩੦. ੩੦ ੩੨ 4 ੨੨ ੨੯੨੭੨ 

੧੨੬੦੬੦੦੦੬੯੬੬੦੬੦੬6੨੯੬੯੨੬੦੬੦ਣ੦੨੦੨੦੬੯=02ਵ0ਲਣ/ ਵਲ ਣਾਨ <੬੦੬੦੬੦੬੦੨੯੬੯੬੪੬੦੯੦੦੬੬੦੬੦੦=ਨ ੩੦੦੦੬6੬6ਣ6ਟ6ਣ6ਣ6ਣ ਆਣ 



--ਪੰਨਾ 5੯੫ ਗਾਉੜਾ ਸ ਰਿ ਰਤ 4੨੦੨੦੨੦੨੩੭ 

(੪8੯੮੨) 
੨6੨੬੬੯੨੦੦੦੦੨੦੨੦੨੬੯੪੨੦੬੩ _ ਹੂ 

ਰਚ ਜੰ (੬੦੪੦੪੬੬੬੩੬੦੪੩੦੨੬੪੬੪੧੩੬ 
ਵਾਲਾ। ਸੁਰਤਿ- £ 

ਤਦ 460 
॥ 

-ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਖਣ 
1 

(੬੬੯ਟ੯ਟ੦੯ਣ੧ 

ਵਾਲਾ। ਬਕੜਾ-'ਚੁ 

8 

੨0੨6੨੯੨(੨6੨੬ਟ6੨6੬ 

ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ 
--ਸਿਫ਼ਤਿ। 

ਉ ਤਲ ਸਾਤਵਿਕ, ਰਾਜਸ ਤਥਾ ਤਾਮਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ। ਜਸੁ-ਸਿਫ਼ 
ਚ 

। 

। ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਹਿਬ 
ਅਰਥਾਂ : ਉਸ ਦੇ ਪਰਸਣ ਮੂ 

ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡਰਾ 
। ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ 

ਜੀਉ! ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉ 
ਮਰ 

00੬ ੬ 
0 -404---4 44494. 5 ੍ 

ਨ ਨਰ 
ਨਵ 

ਹਉ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 

ਵੇ 
ਉ: ੧. ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ 

ਰੰ 

6 

੨ 

ਅਤ ਤੌ ਹੱ 

4 

। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਰੀ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 

੨. ਉਸ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੁ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ (0 

। 

ਵਾਲ ਸਵਕ 

ਵੇ 

ਲੀ 
ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ 

ਪੂਜਾ ਕਰਨ 

0 

[ੰ ੧. ਆਦਿ ੫ 
ਹਨ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂ 

॥ ੨. ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਤੀ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਸਤਿ ਵਾਲੇ ਭੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ] 

॥ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਚੁ-ਸਦਾ ਥਿਰ ' ਤੋਂ । ਹੋਸੀ-ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

੍ 
2 ਤੋਂ । ਜੁਗਾਦਿ-ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ 

੧ ਫਜਤੇ ਹਨ। 
੩ ਦਾ ਨਾਮ ਨ 

0 ਵਾਲਾ। ਆਦਿ ਮੁੱਢ 

ਹ ਜਾਦ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਤਿ ਰੈ, ਉਸ ਦਾ 

| 0 

ਰੋਗ 
ਰ੍ 

ਕੂ 
( 

ਨ 

ਅਰਥ : 
ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ 

ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ । 

0 

'ਲ-' 
ਜਗਤ 

ਵ ਨ ਹਰ 

0 

ਹੂ ਸੇ ਦਿ 
ਰਿ ੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਚੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 

0 
ਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਗੁਣ ਰੂ 
(1 

0 
ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ 

1 ਤੋਂ 

ਗਿ ੜ ਵਹ ਤ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨੂੰ 

0 
।; ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦ ਭੀ ਸਤਿ ਕਰਨ 

੍ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
8 

6 ਉ: ੧. ਨਹੀਂ; 
ਸਤਿ ਸੀ, ਜਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ 

2. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 
ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੂ) 

ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀ, ₹ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਜੁਗ ਆਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ | 

॥ ਨ (ਗਾਬ ਬਾਲ ਦੀ ਹੈ)। 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ ਅਤੇ ਮੂ 

(1 04446 44-0444444 ਵਕ 
ਥਿਰ ਹੋ ਪਿ 

ਰੰ 

1 

ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੜ: ਨੰ ਭੀ ਸਤਿ ੮. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰੀ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸਤਿ 
ਨ 

੨. ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਰੇ ! ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ 
ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ 

< 
6 

0 ” = ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉ ਨ 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 

ਓਸ ਕਰ ਗਾਲ ਦਲ 

। ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ 

ਵਿਜਦੀ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ̀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 

ਗੀ 

ਦੀ 

ਉਤ 

ਮੀ 

। 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਮਿੱਲ ਜੰ ਸਪੀਚ ਕਾ ਵਾਲਾ 8 

( 
ਵੇ 

ਵਿ 

। 
ਭਾਵ ਚਂ ਨੂ 

ਨ 

6 ਹਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ॥ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ॥ 

ਨ 
ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ 

ਦੂ ਹੈ ਤਣ 
ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ 

ਰੰ 

ਨ ੨. ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥ 

ਰਜ ਸਰੀ ਲਨ 
ਦਬ ਜੀ 

(6 

ਕਰ " ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ 
ਰ੍ 

ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ( 

ਹ[ ੫. ਆਪਿ ਸਤਿ 
| 

ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ (ਹਥ ਸਤਿ 1 

ਹੈ! & ਅਮੀ ਗਦਾ ਆਪ ਬੁਲਬਾਂਗੀ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਸਤਿ 

0 ੬. 
ਸਤਿ ਪਰ੍ਭੁ ਬਕੜਤਾ ॥ 

ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ 
ਰੀ 

; ਜੱਸ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਨ 

ਨ 

ਰਣ ੍ 

ਕਰਦਾ, 

%( 

ਨ ੭. ਸਬਦੁ ਰੰ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ॥ 
ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ- 

ਹੀ ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ 

ਹਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂ 
00 

(੯ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥੧॥ ਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਉ 
| 

0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਰੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲ । ਹੈ। 
॥ 

0 

ਨ --ਸਦਾ ਥਿਰ 
੬ ਰਨ 

ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ 

0 ਮੱਦ ਜਰਸੀ ਸਦ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ । ਸੇਵਦਾਰ-ਸੇਵਾ 
੧. ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ 

ਪਛਾਨਿਆ॥ ਰੰ 

(| ਪਰਸਨਹਾਰ-ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ । ਸਭ-ਸਾਰੀ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ ਸਿਦਕ 

0) 
ਵਾਲੇ । ਪੇਖਨਹਾਰ-- 

੨. ਕਰਨ 
੨6੬6੦੦੨੪੦੦੦੨੬੪੬੦੬੪ 

ਰਹ ਲੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ 
ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

<੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬੦ 

ਜਿ ਵਾਲ, ਪੂਜਾ 
ਹਥ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ 

੨ ੨% ੬੧ ੧ 

ਮਮ ਧਾਰੀ- 
੨੦੨੬੧੬੦੬੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੨੦੯ਟ੯੦6੬੬= 

ਪਦ 4੦੧੨੦੧੨੩੧੨੧-੩੧੩੧੩ ੨ 



(ਉਰ (੪੮੩) ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਾ %: ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੫ 
ਨ ੧੨੦੨੯੨੦੨੦੦੦੨੦੦੧੨੦੨੯੨੦੨੯੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੯੨੯੨੯੨੯੦੦੨੦=੦੨੦੨੯੬੦੨੯ਟ੯੬6੦੬੦੬੦੨੦੨੯੬6੬੯੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੪੬੯੬੦੬੦੬੦੬੯੬ 

(0 ੩. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਹਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ॥ ਉ: ੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ 
6 ੪. ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
ਮੂ ੫. ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ 

6 ੬. ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ॥ ਨੂੰ ਮਿਲੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ 
੧ _੭. ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਵਦੀ ਨ 
0 ੮. ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ ੧. ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥ 
| ੯. ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥ ੨. ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ॥ 

ਹੈ ੧੦. ਨਾਰਾਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥ ੩. ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ 
ਹੈ ਪਦ ਅਰਬ : ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ-ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ __” ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

ਹੈ ਮੂਰਤਿ । ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮੂਲੁ-ਮੁੱਢ, ਕਾਰਣ । ਬਿਸ੍ਹਾਸ- __ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੈਗਿ ॥ 
(0 ਸ਼ਰਧਾ। ਬਸਤੁ-ਚੀਜ਼। ਗਡਾਈ-ਮਿਲਾਈ। ਭਿੰਨ-ਵੱਖਰੀ। __ ੬. ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ 
00 ਬਿਬੇਕ--ਵਿਚਾਰ, ਪਰਖ ! ਨਾਰਾਇਨ--ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ੭. ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

। ਅਰਥ - ੮. ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੈਕਾਰਾ ॥ 
| ਪ੍ਰ: __ਐ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਜੀਉ ! ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ __ ੯. ਸੌ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥ 
।੍ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ _ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ 
ਨੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? : ਆਗਿਆਕਾਰੀ-- 

ਨੂ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਉਸ ਹਿਕ 
ਨ ___ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ____ ਵ੍ਚਿ। ਪਰਤੀਤਿ-ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ । ਰੀਤਿ-ਰਜੁ-ਰੀਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਨੰ __ 5. ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨ੍੍ਬਾਹੁਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਉ--ਨੂੰ । ਸੰਗਿ-ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਰੈਗਿ- 
[[ ___ ਤਰਵਾਉਣ ਵਾਲੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਆਰ ਵਿਚ, ਮੌਜ ਵਿਚ। ਰਾਖੈ-ਮ(ਇੱਜਤ) ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਿ 
ਨ ਪਰ ਗਵਾ ਸਾਸਿ-ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਰ ਪ੍ਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਰ ਐਲ: 
| ਉ: ੩. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤਿ, ਮਾਲਕ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦਾ ਅਸਲ 

ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ 7 
6 ੪. ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ _ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ 
। ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ 
( ਪ੍ਰ: __ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ । 
ਨ ਉ: ੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ੨. ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ (ਠਾਕੁਰ) ਮਾਲਕ ਦੀ 
( ਜਗਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ (ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ) ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ੩. ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
| __ ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, (ਠਾਕੁਰ) ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
(1 ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੪. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੀਤ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮਰਯਾਦਾ 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
(ਨ ਉ: ੭. ਐ ਸੱਜਣੋਂ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ੫. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਿ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਸਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
&$  ੮.ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਰੈਗ 
0 ਭਾਵ ਉਸ ਰਲ ਗਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੱਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਨ ਸਕਦਾ । ੭. ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ 
0) ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਇਸ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(6 ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ? ੮. ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਰੈਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
੧੧੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੪ਟ੦੬੦੨੯੬੩੯ਟ੦੨੦੦੦੨੦੬੯੨੦ਟ੦੨੦੬੪੬੦2੦੦੦੨੨੦੨੪੯੬੦੦੬੦੬੯੦੬੦੦੦੬੦੬6੨੯੬6੬6੬੪੯੬੦੦੦੬੦ਟ੦੬੦੬੪੨੦੬6੬੦2੦੨੦੬੯੦ਟ੦੬੯੬੦੦੦੦੯੨੦੦੬੦੩ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸੰ ਗੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੪੮੪) ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਾਂ % ੫-੫ੰਨਾ ੨੯੫-੯੬ 
(2੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੦੨੦੦੯੨੦੦੨੦੦੦੦੦੨੨੦੦੦੬੦੬੦੨੯੦੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੨੯੬੦੬੦੨੯੬੦੬੦੦੦੦੨੯੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੦੨੯੨੯੬੦੬੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦੨੯੦੦੨੦੨੦੦੨੦੬) 

ਹੈ ਪ੍ਰ: __ ਐਸਾਈਂ ਜੀ! ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ? ___ ੯. ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਲਿਆ ਨ 
0 ____ ੯. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਸੇਵਕ ਭੀ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਹੈ। 0! ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਦਸੋਂ` ਮੂ 
0 ਉ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪ ( 
| ____ ਦੀ ਇਹੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ ਸਾਮਸ੍ਰਾਸ ਯਾਦ ੧, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥ 
ਨ ___ਕੈਦਦੀ ਜਿਦ ੨. ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥ ਨ 
| _ ੧. ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥ ੩. ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥ ਨ 
0) ੨. ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥ ੪. ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥ ॥ 

੩. ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥ ੫. ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ (ਮੰ 
![ ੪. ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥ ੬. ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥ 

੫. ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥ ੭. ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ੍ 
੬. ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ॥ ੮. ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥ (6 

0 2. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ ੯. ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਰੰ 
(ਹੀ ਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ॥ ੧੦. ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥ ਹੀ 

ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ॥ 
6 ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 
0 ਪਦਾ ਅਰਲ -“ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ--ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ 

ਨੋ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਪਰ--ਜ਼ਰੂਰ । ਰਾਥੈ--ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਡਾਈ-- 
ਨ] ਵਡਿਆਈ, ਮਾਣ। ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ। ਗਤਿ-ਹਾਲਤ, ਅਵਸਥਾ । 
ਮਿਤਿ-ਮਿਣਤੀ, ਵੱਡਾਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਨ ਲਾਥੈ--ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ । ਕੋ ਨ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਦਹ-ਦਸ। 
ਦਿਸਿ-ਪਾਸੇ। 

ਹੇ % 

੧੧੨੦੦੦੦੦੬੦੨੦ 
੧੨੧੬ ਅਰਲ : 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ 

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਦਾ 

ਢਕਦਾ ਹੈ। 
੨. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
੩. ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ-ਵਡਿਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
੪. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ (ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ) ਨਾਮ ਭੀ ਆਪ 
ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾ ੨੦੨੨੬ 

੨੯ ੨੪ 
ਦਾ 

6੨੦੦੦ 

ਵਕ ੧੨੦੬੬੬੦੨੦੨ 

ਉ___ ੫. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਹੀ (ਪਤਿ) ਆਬਰੂ ਰੱਖਦਾ 
0 ਹੈ। ਰ੍ 
ਉਇ ੬. ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
( ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ 
ਮਹ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। 
(੭. ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਮਹ ੮. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। 

6੮੨੬੧ ੧੨੬੦੨੬੦੨੯੨੦੬੦੦੦੨੦੨੦੦੦੬੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੨੦੨੦੬੦੬੨੦੬੦੬੦੦੦੨੦੦੬੦ 

ਪਦ ਅਰਥ਼ : ਨੀਕੀ-ਨਿੱਕੀ, ਛੋਟੀ। ਕੀਰੈ-ਕੀੜੀ। ਕਲ- ਨ 
ਤਾਕਤ। ਭਸਮ--ਸੁਆਹ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜ। ਦੇ ਕਰਿ-ਦੇ ਕੇ। 

ਮਾਨਸ-ਮਨੁੱਖ । ਬਹੁ ਭਾਤਿ-ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਕਰਤਬ--ਕੌਮ। ਨ੍ 

ਬਿਰਥੇ--ਵਿਅਰਥ। ਅਵਰੁ-ਹੋਰ। ਸਰਬ-ਸਾਰੇ। ਕਾਹੇ--ਕਿਉਂ ? 
ਕਿਸ ਲਾਭ ਹਿਤ ? ਕਰਹਿ-ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਵਿਡਾਣੀ--ਅਸਚਰਜ। ਨੂੰ; 

ਅਰਥ : 0 
੧) 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੂੰ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ? ਹੀ 

ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਨ 

ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਨ 
੨. ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ! ਉਹ ਕੀੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੍ 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰਾਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਨੂਹ 
ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। __ ਨ 

8. ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨੂੰ; 
ਹੈ। ਮਹ 

੫. ਤੱਕੋਂ ! ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ 
ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ)-- 

੬. ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨ 
ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਹੈ 
ਦਾ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨ 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂ 
ਹਨ। ਰੰ 

੭. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ 
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ਰੰ ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ, ਘੜੀ- 
ਮੁੜੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। 

੨. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ-ਜਪਦੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਤੇ 
(0 ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲਈਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਵੀਏ। __ 
6 ੩. ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
੧ ___ ੪. ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ; ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ 
ਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 
$$ ੫. ਕਿਉਂਕਿ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਨ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੈਗ (ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ)।' 
ਹੀ ੬. ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 
।( ਸਤਿਸੈਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
0 ੭. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। 
0) ___ ੮. ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ 

£ __ਹਨ। ਰ 
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੮. ਸੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ੯. ਇਸ ਲਈ ਐ ਪਿਆਰੇ! ਤੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਹਉ 
0 ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੋ। ਨ 
ਨਹ __ ੯. ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ'। ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂ 
(6 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, (ਆਹਰ ਹੀ) ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨੂ 
ਹੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।॥ ॥ 
ਨ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ੧. ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ ।੫ ੨. ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥ ਹਉ 
ਉ ੧. ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ॥ ੩. ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ ਰੀ 
੨. ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ॥ ੪. ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਜ਼ਹਿ ਸਮਾਇ ॥ 
੩. ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ॥ ੫. ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ ਨ 
0 ੪. ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਿਟਾਇਆ॥ ੬. ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥ ਹੈ 
(੫. ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੈਗੁ ॥ ੭. ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥ ਰੰ 
ਹਉ ੬. ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੈਗੁ ॥ ੮. ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 0 
& ੭. ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥ ੯. ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਹਉ 

੮. ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥ 1 
&) _ ੯. ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿਹਬਾ--ਜੀਭ ਨਾਲ। ਜਸੁ-ਵਡਿਆਈ। 
ਰਲ ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਅਪਨੈ ਜਨ-ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ । ਕੀਨੀ-ਕੀਤੀ ਨ 

ਮੂ : ਪੀ-ਪੀ ਕੇ। ਧ੍ਰਪੀਐ-ਰਜਾਵੀਏ, ਤਿ ਹੈ। ਕਰਹਿ-ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਇ--ਚਾਉ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ । ਹੀ 
0 ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਮਹਿਮਾ-ਵਡਿਆਈ । ਬਖਾਨਉ-ਮੈ' ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿ ਨ 
ਕਰਏ। ਤਨ ਰਿ ਇੰਦਰੇ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ_ ਨੇ। ਨ ਜਾਨਉ-ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਸਹਿ--ਵੱਸਦੇ ਹਨ। _ ਨੂਰ 

( ਗੁਰਮੁਖਿ-ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲ ਹੈ। ਦ੍ਿਸਟਾਇਆ--ਵੇਖਿਆ। ਨ 
ਹਉ ਨਾਮੋ-ਨਾਮ ਹੀ। ਨਾਮ ਰਸਿ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਹੀ। ਅਰਥ : ॥ 
ਨ ਸਮਾਨੇ-ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦ--ਸਦਾ। ਜਨ ਕੈ--ਸੇਵਕ ਦੇ। _ ਪਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ? ਨੂੰ 
[ ਕਾਮ-ਕੰਮ। ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ੍ ਹ 
ਮਿ ਅਰਥ : ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ੍ 

ਇੰ ਪ੍ਰ: ਐ ਦਾਤਾਰ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰ: ਵਗਣ ਗਿਹ ਰਿਸ ਰਸਨਾ ਦਹ ਹੀ ਕਹੀ ਪਭ ਦੀ 
ਨ ਸਿਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ੧ 

ਨ ਉ; ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
੩. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਸੇਵਕ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
੨੨੦੦੨੦੨੯੨%੨੨੨੬੪ ੧੧੦੭ ਦਲ ਚ ਅਲਕਾ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧ 
੪. ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈ 
ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (( 

ਪ੍ਰ: ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? (ਰੰ 
ਉ: ੫. ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਪਛਾਣ ਹੈ; ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਰਤ ਨੰ 

ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ੧ 
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੀ 

੬. ਕਿ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ [ 
ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੭. ਐ ਸੱਜਣੋ! ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ 1 
ਕਰਾਂ ? ਨ 
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ਹੀ ੮ ਨਉ ਵਕਤਾ ਇੰਜ ਅਣ ਬਿਆਨ ਗੰਗ ਡੀ ਉ: 2 ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੂ ਰਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
0 ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਰ 
0 ੯. ਜੋ ਸੇਵਕ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ੮. ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਨ 
ਹੈ ਵਿ ਇ [1 

ਹਨ। ਪਉ। ਨ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹੋ ਹੀ 
ਉ 

ਮਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ।੭ 

0 ੧. ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥ 
0 ੨. ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥ 

੩. ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ 
0 _੪. ਸੈਂ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
0 ੫. ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥ 
0 _ ੬. ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥ 
0 ੭. ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 
6 ੮. ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 
ਹੂ ੯. ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ 
[ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 

| ਪਦ ਅਰਥ : ਤਿਨ ਕੀ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਓਟ- 
0 ਆਸਰਾ। ਤਿਨ ਜਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ । ਜਿਨਿ ਜਨਿ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
ਹੂ ਨੇ। ਥੋਕ--ਪਦਾਰਥ, ਚੀਜ਼। ਦਾਤਾ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ । ਪਾਵਹਿ-ਤੂੰ ਪਾਵਹਿੰਗਾ । ਦਰਸਿ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। 

ਰਿ ੧ ਸਿਆਨਪ- ਚਤੁਰਾਈ। ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ-ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਨ 

ਹ ਹੋਵੀ-ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਰਥ : 
੯ ਆਂ 

ਨੂ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
0 ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ 
(ਰਿ ਹੈ? 
੧1੯ ੪ 

( < ਨ ਘ ਰਖ 1 ਵਿ ਰਲ 9 

0) ਉਂ: ੧. (ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 
01 ਘ ਆ ਇਆ ਵੀ 4 &%. ੫ 

0 ਹਾਂ) ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਹੈ ਵਿਚ << ਦਾ ਵਾ ੪ 

ਰਿ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਲੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ 
ਰਿ ਸਾ ਤਤ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੁ । 
ਨੰ __ ੨. ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ 
ਰੇ ਦੇ। 
ਨ 
ਰਿ ੩. ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। 
0) 

1 8. ਉਹੋਂ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 
ਪਿ ੫. ਹੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। 
ਉ ___ ੬. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 
ਉ ਰਿ ੍ 
8 ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੇਂਗਾ। __._ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪ 
( ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? 
੯੬੬੯੬੨੯੬੬੦੬੦੦੨੨੪੦੦੬੬੦੬੦੬੬੦੦੦੦੦੦੬੪੬੦੬੬੦੬੬੧ 

ਪ੍ਰ: ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? 
0 ੬ 

ਉ: ੯. ਤੂੰ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਨੂੰ 
ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਸੈਤ । 
ਦੇ ਸਦਾ ਪੈਰ ਪੂਜਦਾ ਰਹੁ ।੮।੧੭ ੍ 

6 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈ 
੧19 

ਨੇ ਉਸ “ਸਤਿ” ਪਦ ਯਾ “ਸਚੁ” ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਤਿ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੀ “ਸਤਿ” ਦੱਸਦੇ ( 
ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ, ਰੈਗ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਰੇਖ ਭੇਖ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਨਿਰੈਕਾਰ, ਅਰੂਪ ਜਾਂ ਅਭੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ, ਨ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਮਾਲਿਕ, ਖ਼ਾਲਿਕ, ਸੁਆਮੀ, ਖਸਮ, ਦਾਤਾ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨ 
ਆਦਿ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂ 
ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨ 

ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉ' ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ- ਮੂ 

੧. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਮੂ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨ 
ਜਾਂ ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਥੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ; ਜਿਵੇਂ-ਪਿਤਾ, ਨ 
ਮਾਤਾ, ਕੰਤ, ਪਿਰ, ਸ਼ਹੁ, ਸਾਈਂ, ਸੁਆਮੀ, ਖਸਮ, ਲਾਲ, ਮਾਲਕ, (0 

ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਈ 
ਹੈ। 

੨. ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ 

ਹਨ, ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ- 
ਕਿਪਾਲ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਕਰੀਮ, ਰਹੀਮ, ਦਾਤਾ, ਬਖ਼ਸ਼ੈਦ। ਨੂੰ 

੩. ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੂ 
ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ $$ 
ਹਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ-ਪਰਮ-ਪਿਤਾ, ਜਗਤ-ਨਾਥ, ਸੱਚਾ ਕੌਤ, । 

ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਹੁ । 00 
੪. ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂ 

ਮਹਲ ਸਦ ਗਰ ਲਾਲ ਨਰ ਤਲਬ ਹਨ) 
,4੨੪੨੪੨੦੨੪੨੪੨੪੨ ੨੪੨੪੨੨੧੨੨੪੨੪= 

ਕਰ ੨੦੫੬੬੦੨੦੨੦੨੨੨੦੬੬੦੬੦੨੨੬੦੨੬੦੬੦੨੦੯ 



ਨਿਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ (੪੮੭) ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨ ਮ: ਪਂ-ਪੱਨਾ ਤ6੬ 
(ਨ੨੬੩੬੬੦੨੧੨੦੨੦੦੦੨੫੨੫੬੧ ੧੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੯੦੦੯੬੦੦੦੦੬੦੪੬੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੦੬੦੬੪੦੦੬੦੦੯੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦ “੨੨੨੨੬ 

ਹੂ ਪਰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ 
0) ਲਈ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੀ 
& ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ “ਅ' ਜਾਂ 'ਨਿਰ' ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲੋਕੁ ॥ 
0 ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ; ਜਿਵੇਂ : ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਰੂਪ, ਭੇਖ ਤੋਂ ਅਭੇਖ, ੧. ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ (ਹੀ 
0 ਦੇਸ ਤੋ ਨਿਰਦੇਸ, ਭੇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭੇਸ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਜਨਮ, ਬਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ (0 
(| ਤੋਂ ਅਬਰਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ, ਅਭੈ, ਨਿਰਭਉ, ਅਮਰ, ਅਜੋਨੀ, ੨ ਤਿਸ ਕੈ ਸੌਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ॥ 
। ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਲਖ, ਅਪਾਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਠ ਗਾਉ ॥੧॥ 
% ਕਰਦ ਹਾਂ। ਤੂ _ ਲ 
ਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਤਿ-ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਂਦ ਨ 

& ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨ ਰ ਵਾਲਾ। ਪੁਰਖੁ-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮਾ। ਸਤਿ ਨ 

ਹਉ ਪਰ ਇਹ ਸਭੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਖੁ--ਉਹ ਜੋਤਿ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹਉ 

(| ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ _ ਹੈ' ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ--ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ % 
(6 ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਭੇ _ ਵਿੱਚੋਂ । ਉਧਰੈ--ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
6 ਕਿਰਤਮ (ਕਲਪਤ) ਨਾਮ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਰਥਾ : ਮਹ 
(0 ਨੂੰ ਤੱਕ-ਤੱਕ ਕੇ ਘੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੂ 
6 ਨਹੀਂ ਸਨ। #ਜੇ ਹਨ ? 
ਰੰ ਦੱਸੇ ਹਨ ] 00 

0; __ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜਿਸ ਨੇ (ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂ 
0 ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। 
ਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਿ ਜਾਂ ਸੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਗੁਰੂ _ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂ 
[ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? (0 

1੧ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹਬਾ, ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 
ਨ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੯੩੭ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( 

0 ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ___ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਭੀ ਐਹੋ ਨ 
ਹੂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ _ਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਭੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਦੋਂ' ਅਸੀਂ ਰਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ _ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ ।੧। (6 
(6 ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਹ (0 
ਨ ਧਰਤੀ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ੩੧੭ ਮੰ 
$ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਜਿਸ਼ ਰਚਨਹਾਰ __' `ੈਭਿੱਗਂਭੇਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਹੀ 
ਹਉ ਨੇ ਰਚੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੋ ਭੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ __ ੨. ਸੈਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ੍ 
(6 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ __ ੨. ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ (0 
$ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ, ਇਸ ਹਸਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਭਾਵੇਂ __ ੪. ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ ੍ 
। ਕੋਈ ਭੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਤਯ, ੫. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੈਧਨ ਕਾਟੈ ॥ । 

024 00(0-44004-244-1---- ਵੀ 0) ਤੇ ੬ ਸਰ । & 

(| ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੋ ਦੂਣੀ ੬੪ ਕਿ ਗਾਡੀ ਨਾਗ ਗਨੀ ਅਲ ਹੀ 
੮. ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥ ਰ੍ ਸੰ 

ਉਚਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 
6 ਵੀ ੯. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ॥ __ ਨੂੰ ਨ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ “ਸੱਚ” ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤਰਨਾ ਪਰ 
ਹਉ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ _੧6- ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥ ੍ 
ਨੀ ਜੀ ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ-ਰੱਖਿਆ। ਕਉ-ਨੂੰ, ਉਪਰ। ਨ 

ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤਿ-ਭੈੜੀ ਮਤਿ । ਹਿਰੈ--ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ-ਗੁਰੂ ਹ$ 
0 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅਰੰਭ _ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ । ਹਾਟੈ-ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ-ਵੱਡੇ ਸਾ ਵਾਲਾ। ਹੇ-ਹੈ। ੍ 

੨੧੨੪ 4੨੦੨੩ ਦੀ 
&੨੬੪੪੬੬੬੯੩ ੨੯੬੯੬੯੨੬੪੨੦੨੦੨੨੨੦੦੦੦੯੨੬੦੬੧੨੦੧੬੦੯੬੬੦੨੬੬੬੦੬6੬੦੬6੬੯੨੦੬੦੨੯੨੦੬੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੦੧੨੦ ਤਾ ਲਾ ਦਾ ਪਾ ( 



#ਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹੋਲ ਜਨ (੪੮੮) ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਂ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੬-੮੭ 
ਨ੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੦੧੨੬੨੧੬੦੬੫੨੬੦੨੦੨੧੨੧੨੧੬੧੬੨੧੨੦੦੦੨੦੨੦੬੫੨੦੨੦੫੨੫੨੦੧੨੯੨੬੯੬੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੦੨੪੬੦੬੦੬੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੧ ੨੬੩ 

6) _ਹਲਤੁ-ਇਹ ਲੋਕ। ਪਲਤੁ-ਪਰਲੋਕ। ਜੀਅ ਨਾਲਿ-ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਕਈ 
0 ਨਾਲ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ 
। ਅਰਥ : ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਨ 
(ਰੰ ਭੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਰੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਨ 
ਮੀ ੬ ਕਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਰੂ ਪਲ ਰ੍ ੨. ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ 

08 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ੬੧ ਰਾ ਨ ਵਿਨ ਹ 
( ਹੈ। ਪਣੇ ਜਲਣ ਨ 
0 ੨. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਉਪਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿ ਰੀ 
00 ੩. ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
| ੪. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤ 
। ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ੧ ੍ ਰੱ ੫. ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ 8 __ ੫. ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਧਨ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਨ ਮਾ. 0 ਦਲ [ ਤੁ ਰਿ . 6 ੬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 2 

ਜਾਂ ਤੈ . ਹੂ 6 ਇਆ ਲੇ ਆ ੬. ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰ ਲੋ 1-14-%1-17;"- 11111 ਰੰ 66 ਤੀ ਭੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । । 
0 . ਹਾ ੧ ੮. ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹ 
(0 ੯. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਲੌਕ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ੯. ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੂ 
ਨ “5. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ੫੦, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱ 
ਮਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੀ (ਮਤਿ) ਸਿਖਿਆ ਲੈਦਾ ਹੈ।੨। ਨੂ ਕੱ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੧। ਰ੍ ਰੱ ਮਰ ਕੈ ਜੋ ਰਹੈ ੧. ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ਮਰ 
ਨੂ -- ਗਿਰਦ ਗਿਹ ਸੋਗਕੂ ਲੇ ਬਹੇ 8 ੨. ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥ ॥ 0" 

੧ 0 ੨. ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥ ਫ ੍ ੩. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 0 ੩. ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ 5. ਅਨਿੰਕ' ਬਾਰੇ ਗਰਕ ਬਲਿ ਜਾਤ ੧ 
| ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ਫੀ ਨ ਨ ਹਉ 6) ੪. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ॥ ੫. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਪਿ 
ਉਸ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਰ੍ 3 ਆ ਗੀ ਤਾ ੬. ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ੧ _੬. ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥ ਮਰਿ : ਮਹਿ ੍ ਨ < 2. ਬ੍ਰਹਮ ਜਠੁ ਜਨ ਮੋਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ 0 ੭. ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ੮. ਏਕਰਿ ਆਪਿ ਨਰੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ 
0) _ ੮. ਤਿਸ ਕਉ ਰੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ ੯. ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ । 
ਸਿ ਨਲ ੧੦. ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥ __ ਨ 

0 = ਹੋ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ॥੨॥ ਪਦਾ ਅਰਬ : ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ-ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਹ- 1 
(0 __ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਗ੍ਰਿਹਿ-ਘਰ ਵਿਚ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍੍ਹਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ _ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਦਾ ! 
੧ ਘਰ ਵਿਚ । ਸਹੈ-ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਹੈ-ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ । ਮਾਨੈ-ਪਤਿਆ ਲਏ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਲਏ। 
ਮਹ ਜਨਾਵੈ-ਜਣਾਉਂਦਾ, _ਜਤਾਉਂਦਾ। _ਰਾਸਿ-ਸਫਲ, ਸਿੱਧ। _ ਅਨਿਕ ਬਾਰ-ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਿਧਾਨ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਜੀਅ-ਜਿੰਦ। ਨੂਹ 
ਇੰ ਨਿਹਕਾਮੀ--ਕਾਮਨਾ-ਰਹਿਤ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਰਾਤਾ-ਰੰਗਿਆ ਮੰ 
ਹੀ ਸੁਆਮੀ--ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ । ਹੋਇਆ। ਜਨੁ-ਸੇਵਕ। ਭਰਮੁ-ਭੁਲੇਖਾ। ਸਹਸ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ। 

_ ਅਰਥ : ਅਰਥ : ਹੂ 
। ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ੧. ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਊਂ ॥ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ? ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨੰ 
6 ਉਂ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱ 
॥ । <<੨੨੦੨੬੧੨੦੯੨੬੦੦੧੬੨੦੧੬੨੬੦੨੨੦੦੬੦੧੬੦੪੬੦੬੦੬੦੬੬੦੦੬੦੬੦੬੬੦੬੦੪੬੦੪੩੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੪੨੦੨੨੩੦੨੦੨੨% 
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ਕਾ 
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੨. ਉਹੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ? 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੀ ਓਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

_ ੪. ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਕੀ ਹੈ ? 

: ੫. ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਅ ਦਾਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
੬. ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੈਗ ਵਿਚ 

ਰੈਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੭. ਉਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਗਤ ਵਿਚ 
ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੮. ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ ਇਕੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਰੌਚਕ ਮਾਤ੍ਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ 
ਸਿਆਣਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ? 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ 
ਸਿਆਣਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੰ 

ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 
ਉ: ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ 

ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।੩। 

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 
ਭੇਟਤ ਸੈਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

ਮਨਿ ਸੈਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥ 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍ਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੈਤ ॥ 
ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 

. ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਸਫਲ--ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਪੇਖਤ--ਵੇਖਦਿਆਂ। 

| ਪੁਨੀਤ-ਪਵਿੱਤਰ। ਪਰਸਤ-ਛੋਹਿਆਂ। ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ- 
ਨਿਰਮਲ ਗਤਿ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰਹੁ- 
%, ੫੨੧੦੨੯੦੦% ੨੦੩੨੦੪੧੦੦੪੦9੦੦੯੦੨੪੧੦੨੯੧੦੨੯੦੨(੯੭੨੯੧੭੦੪੨"੨% :੦੧6੨੦੨੯੧੪੦੧੨੦ ੰ-੪੨੭੩(੭੭੩੨੭੩(੭੨4੭੭੨੧੭੨੧੭੩੫੧੭੩੦(੧੭੩੧੧੭੩੦ ੩ ਅਤ ਹਕ? ਕਾ -੭ਗ੭ਗ੩<<੭ ਪੱਤ ੮ ੬੧੭੧੨੭ ਜੀ ਆ ਆ ਅਰ ਕਰ ਅਲ << 5 (ਆਜ ਕਲ ਅ = ਮਾ 

ਵਾ, 4. 4. ੩54. ੨੩੮4 ੩4. ੨੨੨੭ ੨੩4 
0 ਲਾ 

(੪੮੯) ਗਾੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾੰ ਆ: “-ਪੰਨਾ 5੯੭ 
, <<੨੨੨੨੦੨੨%੨£ ੯੭ ੨੩ ਕਾ << ੦੨੧੭੩ ੨ ;੩(%੭੨੨੨੭੩ “5੩੮: 5੨<-5੩੮-45੫੨(੭੭੨੨੭੨੨<੭੩<੭੨੩੨-;੨੩੮੧ਓ੩-੨ 5੩:42 -:5੩੨<%੦-;੭੩-੭੩੨<੭੩੨-੩<੭੩੨-੭੭੩(<੭੩ “੩ ੪ ਮਲ ਹਦ 1 1'== ਮੀ ਅਲ ਆ ਅਜ ਕਲ ਅਲ ਕਦ ਆ ੦ ਕਿ, 

ਰੀਤ । ਭੇਟਤ--ਮਿਲਿਆਂ । ਰਵੇ-ਗਾਏ। ਜੋ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਨ 
ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਵੇ-ਪਹੁੰਚ ਨੰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ--ਕੰਨ । ਆਘਾਨੇ--ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀਆਨੋ- ਨੈ 
ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਖ੍ਓ-ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ। ਪੇਥੈ-ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਤ੍-ਉਪਦੇਸ਼ । 

ਅਰਥ : ਨ 

੧. ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ", ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 

੨. ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨੂ 
ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸੱਚੀ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ( 

੩. ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਨ 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0 

8. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ 
੫. ਐ ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਰੱਜ ਨੂ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
੬. ਮਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸੈਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਮੰ 
ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

੭. ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਬਿ੍ਥਾ ਨਹੀਂ ਨ 
ਜਾਂਦਾ। 

੮. ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਦ ਸਹੀ ਸੈਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ। 

੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 8 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ । 0 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੪। ਹੀ 

੧. ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥ 
੨. ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥ 
੩. ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ਮਰ 
੪. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ ੍ 
੫. ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
੬. ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ ਰੰ 
੭. ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੈਦਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥ 
੮. ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥ 
੯. ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥ _ ਨੂੰ 

੧. ਸਫਲ-ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੋਘ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
੯੧੧੯ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ 

ਸੀ ੨0 

(੩ 
9੨੧੦੨੧੩੨੧੭੨੭੦੦੦੭੨੦੭੨੭੩੨੧੦੨੧੧੩੦੧੦੩੦੧੭੨੦੪੨੦੪੩੧੦੦੨੦੦੩੦੦੩੦੭੩੦੨੩੦੦੭੨੦੭੩੧੦੭੨੭੭੩੦੧੬੦੦੭੧੦੭੦੦੭੨੦੭੨੦੦੩੦੦੩. ੪੦ 
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ਨ ਮੰ ਗਰਲ ਉਸਤਤਿ ਗਣ ਬਿਹ ਪੰਜਾ ਕਮਰ ਗਨਰਾਫ= 
| ਵਿਚਾਰ । ਕਾਹੂ ਬੋਲ-ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ । ਅਗੋਚਰ-ਜਿਸ ਤਕ ਸਰੀਰਕ- _ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਲੇਪ-ਲਗਾਉ, ਜੋੜ । ਅੰਧਕਾਰ-ਹਨੇਰਾ। ਤਹ (4 
(6 ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਬਾਨੀ--ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਹਿਤ ।ਨਿਰਾਹਾਰ- __ਤੇ-ਉਸ ਤੋਂ । ਰੰ 
(6 ਨਿਰਮਅਹਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜਨਹੀਂ। ਨਰਕ? ਮਿ 

ਕੀ ਦਦਿਨਾ-ਨਮਸਿਧਾਰ) ਸਰਣਾਵ; ਕੋਨਾ, ਲੱਥਾ ਟੋਕ ਹਨ. ਲੋ 4. ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱ 
ਹੀ ਕਰਹਿ-ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਸੁ ਪ੍ਸਾਦਿ-ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ? 

ਰੰ ਅਰਥਾਂ : ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ (ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ 
0 ਐ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ ! ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨ 
( ਬਿਆਨ ਕਰੋ । ਸੇਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
0੧ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤੱਕੋ, ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਜੀਭ _ ਪ੍ਰ: __ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? _ 
(ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, __ਉ: ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਭੀ ਇਸ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ, ਨ 
ਰੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। । 
ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? _ ਨ 
ਇ___ ੨. ਉਹ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ _ ਉ: ੩. ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 
ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ( 
ਰੰ ੩. ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕਥਨ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ੪. ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ( 
ਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
$ ੪. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਇੰਦੀਆਂ _ ਪ੍ਰ: ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਰੰ 
ਜੰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਉ: ੫. ਐ ਭਾਈਓ ! ਐਸਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੂ 
੫. ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਨ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ੬. (ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 
। ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਉ ੬. ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 2. ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀ ਜੋੜ ੧6 
ਨ 2. (ਹਾਂ) ਉੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ( 
( ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ੮. ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂ 
(6 ੮. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੰ 
[ ੯. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੈਂ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ੯. ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੂ 
ਨ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਹੈ 
6 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਲਈ ਮਾਨੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ਲੀ 
ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ] 
। ਸਕੀਦਾ ਹੈ।੫। ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਭੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੬ 1 

$ ੧. ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ॥ ੧. ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥ 
0 ੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ ੨. ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ ॥ 
0 ੩. ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥ ੩. ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥ 6 
0 _ ੪. ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥ ੪. ਸਾਧੁ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥ 
0 _ ੫. ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ ੫. ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥ ਹੀ 
0) ੬. ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥ ੬. ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥ (0 
ਕੀ ੭. ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੈਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥ 2. ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ । 

੮. ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥ ੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਮੀ 
| ੯. ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥ `__ ੯. ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭਰਮ ਗਵਨ ॥ ਮੂ 
੧੦. ਨੀ ਨਿਜ ਰਲ ਜਰਗ ਮਨਿ ੧੦. ਅਸਲ ( 

ਆ, ਦਿਤੀ ਪੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਰਾ, ੜ ੯੨੬੦੬੦੦੯੦੦੬੦੦੬੦੬੦੦੯੨੦ਟ੦੬੦ ੦੬੦੬ ੧੨0੬6੨੦੬੦੬(੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੯੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੯੩੬੩% ੧੦੦੦੨੦੦੯ਟ੦੬੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬ ੧੫੦ ੦੨੦੬੧ ੧ 2੦੦੦੬੦੬੧ 



: ੪-੫ਠਨਾ ₹£੭-££ ਗਿਲ -ਰਕਮਨਮ ੬ ੨੧੨੬੭ 

ਹਲ 
(੪੯੧) ੧੨੦੨੦੨੨੬੦੨੦੦੨੨੨੦੦੦੨੬੦੦੨੨੨੨੬ ਪੋਤਿ ਮਹ 

ਗੁਰੂ 
੪੨੨੦੧੬੦੨੧੬੦੨੨੬੦੨੬੦੨੦੧੨੬੦ ਰੰ ਹੈ। ਓਤਿ ਪੌਤਿ- ਟੂ 

ਗਿਧਾ ਨਹਾ ਨ ੨੦੨੦੨੧੨੦੦੦੨੫੨੨੦੨੬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਰੂਪ। ਮੋਹੀ ਰੀ ਕਲ-ਤਾਕਤ, ਨ 

੨੨੧੨੧੨੨੨੨੨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ । ਠਾਢਿ- ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ। ਗਵਿਆ--ਵਿਆਪਕ 
। 

0 ਗਦਾਤਰਜਜ 
>> _ਤਾਂਣੈ= 

ਸੰ 

0 ਪਦਾ ਅਰਥ . 
। ਅੰਦੇਸੇ 2. -ਫ਼ਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ। ਸਾਧੂ 

0 

0 ਠੰਢ। ਭਇਆ-ਹੋ ਖੈ-ਨਾਸ। ਜਪਿ-ਜਪ ਕੇ, ਜਪਣ __ਕਲਾ ਅਰਥ - 
8 

0 
-ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ । ਇਆ 

--ਭਰਮ, 

ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਣ ਭੀ $ 

ਮਹ ਗੁਰੂ । ਬਿਆਧਿ 
ਸ਼ਾਂਤੀ । ਚੁਕੇ-ਮੁੱਕ ਗਏ । ਭ੍ਰਮ 

ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਣਾ ਨ 

ਹਰ ਨਾਲ । ਥਿਤਿ-ਟਿਕਾਅ, 

ਨ ਉਨ ਲਾ ਹਿਰ 
ਹਉ 

| ਭੁਲੇਖੇ। ਸੁਨਿ-ਸੁਣ ਕੇ। 
ਉਹੋਂ ਆਪ ਹੀ “ਆ ਲਗ ( 

ਉ[ੰ_ 
ਅਰਥ : ਨ ੨. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਹੈ। 1 

() 

ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ 
੨ ੧ ਲੂ ਹੋਇਆ 

ਹੋ 1 

ਮਿ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤਾਂ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ੪੬੫੫0 4404 । 

][ ਪ: ਐਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਕਾਨ ੩. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੀ 

ਰੁ 

ਹੈ! 

ਹੈਰੀ ਘਰ ਗਰ ਨ ਸਾੜੇ ਵਿਲਾਰਾ ਗਿ ਰਖ ਹਨ। ਰਚੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੀ ਨੂੰ 

(0 ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾ ਪਰ ਨਲ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। । ਰਿ 
੍ 

ਰਹ ਹਿਰਦੇ ਮੰਦਰ 
ਦਾ ਤੇ ਅਨਦ ਪਾਪਤ 

ਸਕਦਾ 
ਮਨ 1 

੍ ਹਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਖ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ 
੫6 

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰ 

ਨ ੨. ਚ ਰ 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
0 

8 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
- | ੫. ਕਰ 

1 

ਨ ਦਿ 
ਖ਼ਤਰੇ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਮੋਜਦ ਹੈ। ਨ 

ਪੀ 
ਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਦਾਲ 

ਰ੍ 

 ਜ਼ੈਗਾਂ 3 ਪਰ 
0 

ਹਉ ਨਿਹ ਵਸਦੇ ਹਾ ੭. ਹਸ ਕਵਿ [ 
ਨ 

/ੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ = ਵਿਆਪਕ 
ਨਹੀਂ ਆ ਨ 

ਮਿ ੫. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਅ ਰਨ ਅੰਤੇ ਕਾਰ ਨੱਸ ! ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨ 

(੬ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ 
੪. ਖੋ 

ਹੈ, 

2 & 

ਐਂ 
ਜਾਂਦ” 

ਜੀ ਹੌਦਾ ॥ 

ਹਉ 4 
€ ਨ ਗਿ ਤਦ " ਹਉ 

01 2. ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਿ ਸਾਧ ਦਾ ਸੈਗ ਕੀਤਾ 
ਨੀਂ 

[[ ੮੧੩੩ ਨਰ ਵਰ ਅਗ ਲਾਲ ਤੇ ਰਹਤ 
ਹੀ ਜਪਉ ____ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ॥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਮੈਂ ਉਸ 0 

(0 ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਗਏ 
54699 ਤਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂ 

0 ੯. ਰੀ ` ਚੈ। 

੩ 
ਰਚੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕ ਟੂ 

( 

ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸਭੋ ਰਿ 
ਹਰ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ' ਅਸੀਂ ਹਰੀ : ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ 

੧੧ 
ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

7 ਜ਼ਾਂਤੀ ਭਾਫਾਰਸ਼ : ਇਸ ਉ 
ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼, 6 

ਹੱ ਤੋੜ ਸਤ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜੀ ਸਤਿਗਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋੜ ਤੇ ਫਲ ਹੈ 

6 ਦਾ ਜਸ ਕੌਨੀਂ ਸਰਵਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਗਏ _ ,,ਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰ 

ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰ 
ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ 

ਨ ।੭ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੰ 

ਰੀ ਰੀ 

'ਓ) ਕਹ ਨਿਰਗੁਨੁ 

ਦੂਆ 

ਨ ਵਰ 
ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ 

1 ਜੀ 

੧ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੂ 

੧ 

< [0 ਦੂ 

| 2. ਕਲਾ ਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ॥ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 

[ ੩. ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ 
` ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੰ 

ਹਉ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੀ 
ਕੰ 

ਹੈ ੪. ਅਪੁਨੀ ਕੋਇ 
ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 

। 

ਹੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੁਜਾ ਨਾਹੀ 

ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ॥ 
(ਪੰਨਾ ੭5) ਨ 

(| ੬' ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ॥ ਆ ਪਿ ਤਰ ਗਰ 

੬. ਉ 
ਰਪ ਰੈਗ ॥ 

ਸਭ ਕਹਤ 
ਬੋਦਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ੧ 

੭. ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੁ 
ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੈ (0 

ਹੈ, ੨. 
ਕੈ ਸੈਗ ॥ 

ਤੀ ਉ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ-- 
00 

ਕੇ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ 

ਹੋਇਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ 
35 

ਨ 

0 ਦ€. 
[ਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। 
ਹਰ 

| ੯. ਰਚਿ ਰਚਨਾ ॥੮॥੧੮॥ “ਸੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ 8 

ਰੰ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ੪ 40 ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ, ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨ 

% ੧੦. 

ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ 

ਪਾ ਸਕ 

ਰੰ 
“ ਨਿਰਗੁਨੁ-ਮਾਇਆ 

ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖ 
626੨੦੦੨੬੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੦੨ 

$ (ਕਦ ਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ੦੨੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬6੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦ਟ੧ਣ੪ਣ੯੦੦੦੦ 

ਮੰ ਵੱਖਰਾ ਵਜ ਇ ੨੦੨੨੨੦੨੬੦੬੬੨੦੬੧੩੬੦੨੨੦੦੨੦੦੬੬੦੨੧ %੨੦੨੧੨੨੫੨੦੧੪੨੬੧੧੨੦੧੯੩੬ 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜਾ (੪੯੨) 
(6੨੫੨੧੨੧੬੦੨੦੨੧੬੯੨੯੬੯੦੦੨6੬੯੬6੬੯੬6੬੬੬੯੬੬੬੯੬੯੨੯੬੦੬੯੬੬੦੦੬੩੦੯੨੦੨੦੬੯੨੬੦ 
00 

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 

ਰੰ 

0 
0) 
(। 

।( 

ਮਹ 
ਉ () 

ਹੀ 
1 

ਬੰ, 

ਪੱ 

4੨੩ & ੨੪੨੨੬੨੦੨੪੨੨੪੨੨੦੨੦੨ ੪ ੧੦੦੨ 2 ਹੁ ਕਹ 

ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵੱਡਾ” ਜਾਂ ਪੂਜਜ ਅਰਥਾਤ ਪੂਜਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ । 

ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ-- 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ-- 
੧-ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ | 

੨-ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ। 
੩-ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਔਹਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ । 

੪--ਅਕਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ । 

ਪੁਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਰੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਯੁੱਧ ਦੇ 
ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜਨ ਨ ਮਾਰਸਾਂ, 
ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।” ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਜਯ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ (ਇਹ ਗੀਤਾ 
ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-- 

ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨ ਗੁਰ ਜਨੁ ਸੇਵਿਓ ॥ 

/ਸ਼ੋਗਠਿ ਮਹਲਾ ੬, ਪੰਨਾਂ ੬੩੨) 

ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨਾ ਅਕਲ ਵਿਚ 

ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰ 
! ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
! ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ 
ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਵਿਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰਾ, “ਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ, 
ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਚ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ 
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਜਲਾ 
ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਭੇਦ-- 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ 
ਹਨ-- 

੧-ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ। 
੨-ਵਾਮਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ 
ਤੇ-ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ । 
0 

ਅਤ - ਸੱਤ - ਤਕ ਗਲ ਤਕ ਤਕ | ਲ  ਲ- 0੨0੨੧੨੧੨੦੨੧੨੦੨੦੦੧<੧੨੧੨੦੨੨੨ 

ਗਉਂੜਾਂ ਸ਼ਖਮਨਾਂ % ੫-ਪੰਨਾ ੨££ 
ਕਾ 2੦੬੧ ਨ ਆ ਆ ਆਲ ਆਣ ਆ ੨੨੯੩੦ 

ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ :--ਖਾਰਸਲੌਰੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮ (ਮੰ ਹੀ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸ਼ਕਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨੀਚੋਂ' & 

ਊਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ & 
ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰ 

ਵਾਮਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੁ :--ਚੈਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨੂੰ 
ਦੇ (ਵਾਂਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਸਾਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਨੂੰ; 
ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰੁੱਤ ਵਿਚ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨੂ 
ਸੈਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਮਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਨ 
ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ 

ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ :--ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰ 
ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੰ 
ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ £ 

% 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ । (੧ 
ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ :--ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਨ 

ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਅਰਥਾਤ) ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ 
ਅਤੇ ਹਰ ਬੁਝੇ-ਦਿਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਜਾਣੋ । ਨ 
ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸਭ ਤੋ' ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 

੪ 

੨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਨੈ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ, 6 
ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥ (ਵਾਰ ਮਾਡ, ਪੰਨਾ ੧੩੭) ਨ 

(ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ) ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੂ 
ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੰ 
ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

(ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ) ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਨ 
ਤਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਇਆਂ 
ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗਣੋ' ਅਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ੧ 
ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਂ ਅਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨੂ 

ਆਪਣੇ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ] 
ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਪਦੇਸ਼-ਰੁਪੀ ਲਾਟ 

ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖੱਲੀ ਨ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ੧ 
ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਉਂਦਾ- ਨੂੰ 

(ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ) ਗੁਰੂ ਹਿਵੈ ਘਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਿਮਕਰ, ਭਾਵ 
ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਵ ਘਰ (ਹਿਮ ਦਾ ਘਰ) ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ! 
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨ 
ਅੱਗ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ-- 1 

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ, ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਹੀ 
(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੪੨8) 0 

੫੨੧੦੨੧੦੨੦੧੦੦ ((5੨੦੩-੦੩੨੧੭੩੧੭੩੯੭੨੭ਓ੩4੭੨੭੭੨੧੦੨੨੦੨੨੨੭੩੦੧੦੨੩੨੭ 
ਜਿ ਕਲ (9 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੪੯੩) ਗਾਉਂੜਾੀ ਸ਼ਖਮਨੀਂ ਆ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੯£ 
੨੦੨੦੬੬੧੨੦੦੬੦੦੨੦੦੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੨੦੬੬੦੨੬੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੯੬੦੨੬੦੨੦੨੦ਟ੬੦੨੬੦੦੦੦੦੦੦੦੨੬੦੦੩੨% 

੍ 60040 ਅਸਟਪਦੀ ॥ । 

੍ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ ੧. ਸਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ, ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ॥੧॥ __ ੨. ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥ ਰੀ 
ਨ (ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੬, ਪੰਨਾ ੧੬5) ॥ 
ਇੰ. ਰੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀ ਸਮ ੩. ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥ 0 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ੍ 
(8 ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 8. ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥ ਨ 
|$ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ __'“- ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਬੁ ॥ । 
ਹੈ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ- ੬. ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਵਥੁ ॥ 
ਪਿ ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ॥ (ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੬੭) __ 2. ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੈਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥ । 

ਹ__ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ __ €. ਸੈਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ 
& ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 'ਗੁਰੁ” ਇਕ ਮਹਾਨ ਉੱਚ-ਅਵਸਥਾ __ ੯. ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ । 

| ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ _ ੧੦. ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥ 0 
ਨ 0 
। ਨ” ਹਾ ਗਤ ਲਬ ਆ ਗੀ ਗਜ ਪਦ ਅਰਥ : ਆਧਾਰੁ-ਆਸਰਾ। ਅਵਰਿ--ਹੋਰ। ਉਪਾਵ- ੍ 
ਰਸ ਰ੍ ਇਲਾਜ, ਹੀਲੇ। ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਮੀਤ-ਹੇ ਮਿੱਤਰ ! ਚਰਨ ਕਮਲਾ- ਹੂ 
([ ਗੁਰ ਭੀ ਖ਼ਹਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾ; ਗੁਰ ਬਿਬੋਕ ਸਣ ਸਰੇ $ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ । ਰਿਦ ਮਹਿ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਨਹ 
ਹਉ ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ।੩॥ ਵਿਚ। ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ--ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਦ੍ਰਿੜ-ਪੱਕਾ। ਨੂੰ 
ਰੰ ਨ ਗਹਹੁ--ਫੜੋਂ । ਵਥੁ-ਪਦਾਰਥ। ਸੰਚਹੁ-ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ-- ਨੂੰ 
[[ __ ਸੋ, ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ- ਗਾ ਵਾਲੇ । ਮੰਤ-ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿਖਿਆ। ਮਨ ਮਾਹਿ-ਮਨ ਵਿਚ 
(0 ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨ ਹਉ 

1 < ਕੂ 
| ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉੱਨੀਵੀਂ ੧. ਐ ਭਰਾਵੋ ! (ਇਹ) ਵਿਚਾਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ $ 
0 ਲੋਨ ॥ (ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਸਾਰ ਵਸਤੁ ਨਾਮ ਨੰ 

ਚਾਲੈ ਉਤ ਹੈ)। ਨੂ 
ਮੰ ਰਮ 00੨੪੫ ੨. ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ 
(0 ਲਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਓ। _ ਹੂ 
(4 40-2549੫੬੫0੩-ਤ8 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਪੁਰਾਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ $ 
0 __ ਨਾਨਕ ।ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ? ( 
( ਪਦ ਅਰਥ “ ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ । ਸਗਲੀ-ਸਾਰੀ। ਛਾਰੁ- __ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਦਿਓ। ॥ 

$ਸੁਆਹ। ਸਾਰੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚੰਗਾ। ੪. ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨ 

ਅਰਰ: ਤਾਂ ਧਰਨ ਕਰ ਲਓ .. 
(6 ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀ ਨਮ ਮੂ 
0 ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ ? ਹਰ ਵਰ ਜਾ . 
 ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ੬. ਆ 

ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੀ (ਦ੍ਰਿੜ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਫੜੋ। ਨ 
ਨ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ੭. ਹੈ ਭਾਈ । ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 0; 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਵਾਂਗ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿ 0 
ਸਿ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ੮. ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਉਇ ਪ੍ਰ: `_ ਹਜ਼ੂਰ! ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ? ੯. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਕੇਵਲ ਇਕੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸਾ ਆਪਣੇ 
0 ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। । 
੍ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੇਵਲ _ ਪ੍ਰ: ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਂਗਾ ? । 
ਮਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ _ਉਂ:੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
। ਕਮਾਈ ਜਰਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ।੧। 

(੦੧੨੦੬ ੨੧੨੦੨੨੦੨੦੨੬੦੨੦੨੨੦੬੦੨੬੪੬੦੬੦੬0੨6ਟ(ਟ੦੨੯੬੬ 65੦੨੦੪੨੯੬੬੦੨੬੯੬੦੨੬੦੦੯੨੫੦੦੫੬੦੦੬੦੨੦੦੬੦੨੬੦੧੬ 3% 



ਮਰ 

੨੦੨੧੨੦੬ 

(੯੧੬ 

੧੨੧੦੦ 
ਰਾ 

ਰਾ, 

੨੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦=੦ 

੨੨੨ ੨੨੨੨ 

ਨਵ 00 

4 ਅਲ 

, 
(੭੨੭੩੮-੨੩੨੨੩ ਅਜ ਲਅਲ 

& ਦੇ ਰਾ <> 

੧੨੦੨੨੦੩ 

ਨ 

੨੨੦੨੦੨੧੨੦ 

4੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੨੧ 

ਇਆ 

(੨੨੧੦੨੯੭੩੨੧੭੩੬੭ ਆ ਆ ਦਲ ਖ 

ਰਲਾ 

੫੩ 

(੫੩੨44 ੨₹-4 

ਨੇ 

ਮੰ << << ੨੩ 

ਲਨ 
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ਮੱ 
੧. ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥ ੧. ਨਰ ਬਸ ਹਲ ॥ ਹੀ 
੨. ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥ ੫. ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 
੩. ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥ ੬. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥ ( 
੪. ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੁ ਸੈਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥ ੭. ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ ਨ 
੫. ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ ੮. ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ ( 
੬. ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ ੯. ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਮੰ 
੭. ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥ 0 

੮. ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪਰਬੋਧਹੁ-ਜਗਾਉ, (ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨ 
੯. ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਨੂੰ ਜਗਾਓ)। ਨਾਇ-ਨਾਮ ਨਾਲ। ਦਹ ਦਿਸਿ-ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ। ਨੰ 

੧੦. ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ ਧਾਵਤ-ਦੌੜਦਾ। ਠਾਇ-ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ। ਤਾ ਕਉ-ਉਸ ਨੂੰ। ਨੂ 
ਰੰ ਬਿਘਨੁ-ਰੁਕਾਵਟ । ਤਾਤੀ--ਤੱਤੀ (ਅੱਗ)। ਠਾਢਾ-ਠੰਡਾ,ਸੀਤਲ। 0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ-ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਕੁੰਟ- “ਇੰਜਨ ਰਿ  ਢ 

ਪਾਸੇ, ਤਰਫ਼। ਧਾਵਹਿ-ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ। ਬਾਛਹਿ-ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਬਿਨਸੈ-ਨਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਲਾ (0 

ਮੀਤ--ਹੇ ਮਿੱਤਰ । ਪਰੀਤਿ--ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ । ਕਰਨੀ-ਕੰਮ । ਵੀ ਆ ਰਾ (ਕਰ ॥ 
ਭਜੁ-ਜਾਹ, ਪਉ। ਉਪਾਵੀ--ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹੀਲਿਆਂ ਨਾਲ। 0 
ਅਵਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਨਿਧਾਨੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਅਰਲ : 0 

ਅਰਥ : ਪ੍ਰ _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦਤਾਈ ਨੂ 

ਪਹਰ! ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ____ ਵਿੱਚ ਧਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭੀ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ,ਕੋਈ ਪੂ. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦਤਾ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਮੰ 

। 3 ਐਸਾ (ਲਿਸ ਰਨੋ ਦੀ ਪੀ ਲਈ ਰਹਣਾ ੧0004 - ਮਨੀ ਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ ਉ ਉ 0 

ਗਲ “ਹਰਨ ਮਿ ਵੇ ਰ ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨੂੰ 
੨. ਉਹ ਧਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏਂਗਾ। ਹੈਬਿਆ ਮਨ. ਇਰਾਣ ਅਨ ਜਾਦਾ ਹੈ 1 
੩. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ'। ਪਰ ਰਿ ੪. 

ਲੋਇ ਇਟ 8. ਦੇ ਰੇ ੪. ਉਹ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ __” ਸਾ ਮਗ ਲਨ ਲਿਜਾ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਤੱਤੀ ਅੱਕ ੍ 8 

੫ ਐ ਿਆਰੇ। ਜਸ ਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਲੇ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਜਾ ਤੇ ਕਮ ਇਕ ਪਭ ਦਾ ਜਮ ਬਿ 
੬. (ਸਾ) ਉਹ ਸੋਭਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ੬ ਦਿਸ ਲਈ ਉਸ ਤਜਿ ਤੇ ਸਦਾ ਸਪਤ । 
ਪਉ। ਰ੍੍ ਰਸ ਸਰ ਸੰ ੬ ਲਾ ,__ ਪ੍ਰੋ: ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਨੂ 

੭. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਪਿ ਉ: ੭. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਨ 
ਜਿ ਰਲ, ਲੀ ਖ4 ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰ 

੮. ਯਾਦ ਰੱਖ ! ਉਹ ਰੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਬੈਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ 
ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। 

੯. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਦੁਨਿਆਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ੮. ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੈ। ਨੂ 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਨਾਮ ਜਪ, ੯. ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ, ਭਾਵ ਰੰ 

ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 0 
ਹੋਵੇਂ ।੨। ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਥੇ ਪੁੱਜ ਨੂੰ 

੧. ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥ ਕੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੩। 

੨. ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ ੧. ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 
੨. ਤਾ ਕਉ ਵਿਘਨ ਨ.ਨਾਰੀ ਕੋਹਿ॥ ੨. ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ॥ ਨ 
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#ਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੪੯੫) ਗਾਉੜਾ ਸ਼ੁਖਮਨੰ : ੫-ਪੰਨਾ ੨੯ 
(6 ੨੦੨੯੨੦੨੯੨੯੬੯੬(੬੦੬੦=੦੨੦੬੦੬੯੬੦੬6੬੦੨6੨੦੨੯੨6੦=6੨6੬੦੬6੨੦੨੯੨੦੬੦੨੦ਣ੯੬੯੬੯ਟ੯੨੦੦੦੨੯੦੦ਟ(ਣ6੦੦੬੦੨੦੨੦੦੦੦੯੦੦੦੦੪੬੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੬% 
ਹੇ - ਤੂ ੍ ੬. & ੬ ਸਿ ਰੱ 

ਚ ੩. ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥ ਉ: ੮. ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨੂ 

੪. ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ _ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਪਿਆ ਨ 

ਮੂ ੫. ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨ 9 ਨਨ ਜਹਾ ਦਰਾਂ ਦਹੀ ਰਚੀ 
0੧ _੬. ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ - ਐਂ ਮਿੱਤਰੋ । ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੈਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। & 
ਸਾ ਕਾ ਰੇ॥ ਪ੍ਰ: ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ? ਨ 
. ਉਪਾਵ ਰਾ ਉ:੧੦. ਹਾਂ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਫਿਰ ਨ 
ਸੱ ਉਤ ਸਾਸਤ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ-ਇੱਛੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।੪। 0 
0 ੯. ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ ਨਾ ਸਿ ਤੇ ਨ 
0) ੧੦. ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥ ਮਾ ਕਿ ਰੰ ਵਿ ਸਿ 

ਨ ਪੁਦ ਅਰਝ -ਤਤੁ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਸਾਚਾ-ਸੱਚਾ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਿ ਰਾ 2 6 ਮੀ | _ “ਵਡੀ ਘਾ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਨਿਤਾ ॥ ਿ 
0 (ਸੇਵਕ)। ਜਨਮਿ ਮਰੈਂ-ਜੋ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੋ ੪ “ਕੀ -੫੬ ੬464੦ ॥ ਜੰ 
ਨੂ ਕਾਚਾ-ਕੱਚਾ ਹੀ ਕੱਚਾ। ਆਵਾ ਗਵਨੁ-ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ । ਰ੍ ਪਿ 
6 ਜੋਛ-ਜੇ 5 % __ ੫. ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਮੂ ਸੈਵ-ਸੇਵਾ। ਆਪੁ-ਆਪਾ-ਭਾਵ । ਰਤਨ ਜਨਮ--ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਰ ਨ 
 ਜਨਮ। ਮਨਿ ਬੰਛਤ-ਮਨ-ਇੱਛਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ __੬- ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ | 
0 ਹੈ। ੭. ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 0 
0 ਅਰਥ : ੮. ਝੂਠਾ ਡੈਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥ ( 

0 ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕੱਚਾ __੯- ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ॥ ਨ 
ਕੌਣ ਹੈ? ੧੦. ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥ ਮੀ 

। ਉ: ੧. ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤਤਸਰੂਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ-ਕਿਉਂ' ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਨ 
0 ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੋਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕਿਉਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ' ? ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ। ਕੁਟੰਬ-ਪਰਵਾਰ। ਨੂੰ 
1 ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬਨਿਤਾ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਇਨ ਤੇ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ । ਸਨਾਥਾ-ਸਾਥ ਦੇਣ ਨ 
(੨. ਪਰ ਜੋ ਨਿਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ _ ਵਾਲਾ, ਸਾਥੀ । ਛੁਟਕਾਰ--ਸਦਾ ਲਈ ਛੋਟ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਲਾਸੀ। ਹੰ 
੫ ੨੯=, 

੧ ਚਾ 

। ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਹੁ-ਦੱਸੋ। ਅਸੁ-ਘੋੜੇ। ਹਸਤੀ-ਹਾਥੀ। ਡੰਫੁ-ਦਿਖਾਵਾ। । 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ? ਪਾਸਾਰੀ-ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਿਗਾਨਾ-ਬੇ- ਨੂੰ 
।( ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਦ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨਾ, ਮੁਰਖ। ਬਿਸਾਰਿ-ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ। 6 

ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ੬ ਰਮ 1 
(੧ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਣ _ 0 
। ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ । ਇਸ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੈਸਾਰਕ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨ 

 ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ! ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਕਿ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਨ ੍ । 
ਪਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉ: _ ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਥੋਧਨ ਕਰਦੇ 8 

(ੰ___ ੫. ਐਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਂ- 0 

| ੬. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜੀਵ ! ਉਸ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਨੇ ਇਥੋਂ' ਟੁਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 
1 ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ੨. ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ! ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਚੈਬੜਦਾ ਨ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈਂ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ? 
(੧ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ੩. ਹੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ, ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ, ਟੱਬਰ ਤੇ ਨੂੰ 
8 ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਵਹੁਟੀ। ਮੰ 
0 ਉ: ੭. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਹੋਰ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ੪. ਦੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਨ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ੍ 
ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ੫. ਰਾਜ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਅਡੰਬਰ) $ 
(0 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ? ਪਸਾਰੇ। __ 
) 
੨੭੩੨੦੦੩੦੦=੭੨੦੨੧੦੩੭੧੦੨੧੭੨੯%੩੯੭੦੦੧੩੨੯੩੦੦%੦੧੩੭੩੨੭੨੭੩੦%੩੯=੧੨੨੧੭੫੯੭੨੧੦੦੯੪੦੭੩੨%੨੯੧੦੦੧%=੦੯੨੭੨੯੭੨੯੧੩੧੨੩੦੭੦੧੧੦੨੦੧੦੦੭੨੨=੧੧੬੨੧੧੦੦੯੦੦੨੧੦੩੨੦੦੨੦੨੭੨੧੦੦੦੧੦੦੦੪੨੦੨ ੨੦੦੨੦੨੦੨੧੩੧੨੦੩ ੮੭ 
ਲਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਘ ਲਅਲ ਅਜ ਅਲ ਅਨ ਅਲ ਕੰਮ ਅਨ ਅਨ ਆ ਅਲ ਅਕਾਲ ਅਨ ਅਲਕਾ ਅਪ ਾਲਾਅ=ਾ- ਅਾਂ ਅਸਤ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ (੪੯੬) ਸਿਨਮਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੯੬ 
੨੦੦੨੬੬੬੨੨੦੦੨੦੨੦੦੨੬੩੦੦੯੬੧੨੨੬੨੬੦੪੬੦੨੦੬੬੪੬੦੨੯੦੯੨੦੦੦੦੦੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੬੯੬੯੬੦੩੯੬੦੬੦੬੩੦੨੦੬੯੬੦੬(੬੬੦੦੦੩ 

। ਜਿ ਹਨ ਚ ਗਿ ਜਰ ਜਗਦੀ ਕਮ 
ਕਿਹੜਾ ਛੁਟਿਆ ਹੈ ? ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 0 

0 ੭. ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੱਕ ! ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਰੱਥ ਆਦਿ ਅਸਵਾਰੀਆਂ, ੯. ਸਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਸਤਿ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉ 

ਮਰ (ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ-) ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗ੍ 
ਮਿ ੮. (ਇਹ ਸਾਰਾ) ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ 0 

ਨ[ __$- ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ । ਇਹ) ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਹੋ।੬। 

ਹੈ 44. ਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਕਿ (ਵਿਓ' ਪੰਡ ਦੇ . ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥ ਨ (6 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ __ ੧. ਨ ਦੀ ਦੀ (0 
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਛੋਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।੫ ੩. ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ॥ 
0! _ ੧. ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ ੪. ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਹੀ 
0੨. ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥ ੫. ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ 

$ ੩. ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥ ੬. ਸਾਧਸੈਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ । 
੪. ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾ੍ਰੋ ਚੀਤ ॥ ੭. ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਸੈਚਿ ਕਰਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਿ 

6 ੫. ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ੮. ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥ 1 
$ ੬. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥ ੯. ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥ 
ਨ ੭. ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ੧੦. ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ॥੭॥ ੍ 

0; _ ੮. ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥ ਪਦ ਅਰਥ :ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਹੁ। ਫੈਲੁ-ਖਿਲਾਰਾ,ਫੈਲਾਅ। 0 
(੧ _੯. ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਅਚਿੰਤੁ-ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ। ਸਾਸਿ-ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰਾਸਿ-ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ 
(8 ੧੦. ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ ਨਾਲ । ਸਚੁ ਧਨਾ--ਸੱਚਾ ਧਨ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, 
॥ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਇਆਨੇ-ਹੇ ਅਨਜਾਣ। ਬਹੁ ਸਿਆਨੇ-ਕਈ ਦੌਲਤ। ਸੈਚਿ-ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਬਿਉਹਾਰੁ-ਵਪਾਰ। ਈਹਾ-ਇਸ 0 

ਉ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਲਬਿਖ-ਪਾਪ। ਸੁਨਤ-ਸੁਣਦਿਆਂ। ਰਹਤ-- ਜਨਮ ਵਿਚ। ਜੈਕਾਰੁ--ਜੀ ਆਇਆਂ, ਆਦਰ । ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ-- 0 
ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਗਤਿ-ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਸਾਰ-ਸਾਰ ਰੂਪ। ਸਹਜਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ-ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। 

0 ਸੁਭਾਇ-ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਰਯਤਨ। ਜਾਂ ਸੁਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਰਥ : 0 
ਨ ____ ਅਰਥ : ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਅਨਜਾਣ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਰੰ 
। ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। _ਉੰ: ੧. (ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕੋ ੧ 

ਇਕ. (ਐ ਪਿਆਰੇ! ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉ ਕਿ-) ਹੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ 
।੍ ਅਨਜਾਣਾ ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਰਹੋ, ਇਉਂ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੂ 
(6 ੨. ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। (6 
( ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ੨. ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 

ਰੰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ, ਭਾਵ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
0[ __ ੩. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗੀ। 0 

ਰੰ (ਤਾਂ ਜੋ-) ਰ `੩. ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ' ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਮ 
੪. ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ? ਹਰ 
ਉਇ ੫. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ੪. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੂਾਸ ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਹਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ । ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਂਗਾ ? ਲੀ 
ਇੰ ੬. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾੜ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ੫. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਨੂੰ 
10 ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਰ੍ ਦੇ। 0 

6 ੭. ਆਪ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ _ ਸ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ-ਧਨ 
( ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ( 
੬੦ ੧੨੦੦੩੬੦੨੦੦੬੦੨੯੨੬੧੬੦੦੦੨੦੦੬੬੬੦੬੦੬੦੬੬੦੬੪੯੬੬੦੬੦੬੪੬੬੦੬੪੬੦੬੦੬6ਣ੯੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੯੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੬੦੨੦੦੬੦ ੨੨6੩੬ 
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ਨ ੬੯੬੬੦੬੪੦੬6੬੦ਣ੯੦੯੯੨66ਣ(੬(ਣ(੬੯੬੯=੦ 

0; ਉ: ੬. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ 
੍ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਵੇਂਗਾ। 
ਹੀ 2. ਹੈਂ ਮਿੱਤਰਾ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ 'ਕੱਠੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹੋ 
0 ਵਪਾਰ ਕਰ। ਤਦ-- 
ਮਹ ੮. ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ 

ਮਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
0 __ ੯. ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ । 
ਹੈ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ 
| ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 
ਮਿ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ।% 

6 ੧੦ ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ 
(੧ _ ੨. ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥ 
0) ੩. ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ 
6 ੪. ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥ 
(6 ੫. ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥ 
0 "੬. ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਆਪਿ॥ 
0 _੭. ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ 
0 ੮. ਏਕੁ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥ 
0” ੯. ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਾ ॥ 
ਰੰ ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ 

ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਏਕੋ--ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਆਹਿ-ਚਾਹ 
0 ਕਰ, ਤਾਂਘ ਰੱਖ। ਅਨੰਤ-ਬੇ-ਅੰਤ। ਭਗਵੰਤ--ਭਗਵਾਨ । 
0 ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਓ--ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਛਤ-ਪਾਪ। 
ਮਹ ਰਾਤਾ-ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ। 

ਉਇ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ 
0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ 
ਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣੀ 

੍ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

੧ ਉਂ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੁ, ਇਕੋ 
ਮਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ। 
ਮਹ ੨. ਇਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਮੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ । 
ਮਹ ੩. ਉਸ ਇਕ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। 
ਨ ੪. ਮਨ ਕਰ ਕੇ, ਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ 

$_ ਰਰੁ। 
। ਰੀ 
ਰੱ | 
| ੬ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
( ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨੫੦੨੩ ੨੫੫੨ ੩੫੫੦੩੫੩ 
(੧(੨੧੬੧੬੦੬6ਣ੯ਣ੦ਣ੦੨੦੨੦੦੨ਟ੯ਣ੯ਣ੯ਣ(ਵ/6੨ਵ੯੬੦ਣ੦=੦ਵ੦=੦=੮੧੨੧੧੨੯੨੧=੨ 

ਨਕ ਨਕ “੨੨. ੨ 

ਰਲਾ ਲਾ ਰਲਾ ਤਾਜ ਪਲਾ. ਰੀ ਕਲਾ ਅਲ, 

(੪੯੭) 
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੭. ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਉਸ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ 
ਹਨ। 

੮. ਉਸ ਇਕ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ। 

੯. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਲਿਆ 
ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ 
ਹੈ।੮।੧੯। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵੀਹਵੀਂ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ 
ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 

੨. ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ 
ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਭ-ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਪਰਿਆ--ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤਉ 
ਸਰਨਾਇ-ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਲਾਇ-ਜੋੜ ਲੈ। 

ਅਰਥ . 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ- 

੧. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ-ਭਟਕਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ 
ਪਿਆ ਹਾਂ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੀ ਇਕ ਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈ ।੧। 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

੧. ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ 
੨. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ 
੩. ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੁਰਿ ॥ 
੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥ 
੫. ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
੬. ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥ 
੭. ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 
੮. ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ 
੯. ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 
ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਾਚਕ ਜਨੁ-ਮੰਗਤਾ ਮਨੁੱਖ । ਜਾਚੈ-ਮੰਗਦਾ 

ਹੈ। ਧੂਰਿ-ਧੂੜਿ, ਚਰਨ-ਧੂੜੀ । ਮਾਗਉ-ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਧਾ-- 
ਰਿ ੧੨੯੬੦੨੦੬੪੬੯੬੯੬੬੪੨੯੬# ਪਿ ਕਦ ਅ 

੯1 
00 

ਪੱ 1 
(ਰੰ 
( 

( 

<< 
੧੬੦੨੬੧੨੬੦੦੦੨੦੨੧੨੬ 

ਰਾ ੬੯੬੦ 

੨੨੬੬ 
ਧਾ 

ਪੁ ੧ 
੨, 

9 ਲਾ (੧ ਰਾ 
1<੨੧੦੨੧੦੨੧੨੨ 

ਰਿ, ਰਾ <, ਰਿ, ਦਿ ਲਾ ਲਾ 
੨੦੨੦੬੪੬6੨੬੯੨੦੨੨੨੦੬੪੩੬% 



ਗਿਨਾਰਲਸਟਾਕਾ ਮਰਨ ਜੀਜ-ਨਾਹਕ ਜਾ (੪੯੮) ਗਉਂੜਾੰਂ ਸੁਖਮਨੀ %: ੫-੫ੰਨਾ ੨£੬ 
(੨੬੨੬ ੨੦੬੯੬੯੬੯੬੦੨੦੬੨੦੬੦ਟ੦੬੦੬ਣ੯ਣ੦੬੦੬੧੬੦੦੯੬(੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੯੬੦੬੪੬6੦੦੦੦੬੦ਟ੦੦੦੯੦੦੦੦੦੪੦੦੦੬੦੬੬੦੦੦੬੦੯੦੪੬੪੬੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੪੬੯ਟ੦ ੨੧੬੮) 

( ਇੱਛਾ । ਪੂਰਿ-ਪੁਰੀ ਕਰ। ਗਾਵਉ-ਮੈਂ'` ਗਾਵਾਂ। ਨਿਤ ਨੀਤਿ- ਅਰਥ - 
ਸਦਾ ਹੀ। ਸਾਰੁ-ਸਰੇਸਟ। ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰ 
੍ਿ ਅਰਥ : ਹੈ ? ਰੰ 
ਨ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ- ਹ 

0 ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨ 
(0 ਉ: _ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ' ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲਾ ਪਿਲਾ ਓਸ ਪਿਰ ਹੀ 
0 ਕਿ- ਹੈ| । 
0 ੧. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਦਾਸ ਆਪ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਦਾਨ ੨. ਪਰ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 0 
੍ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੂ 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ? ਹੈ। ਹੂ 

ਇਉ: ੨. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ। _ ਪੇ: ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨ 
(6 ਪ੍ਰ: ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 
ਮਹ ਉ: ੩. ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ _ਉੰ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ, ੧ 
ਮਹ ਦੀ ਧੂੜੀ ਭੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਸ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। __ ਨੂ 
(0 ੪. ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। 8. ਤਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ (ਸਦਾ-ਸਦਾ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਹੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨ 
ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ੫. ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਲਬਾ-ਲਬ ਇਤਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; $$ 
ਉਇ ੬. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਾਸ-ਸਹਾਸ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ' ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮਾਨੋਂ ਉਹ ਡੁਲ੍ਹ-ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। | 
0 __ ੭. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ੬. ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਰਸ ਨ 
11 ਰਹੇ। ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਾਅ (ਉਪਜੈ) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __ ,$ 
੮. ਅਤੇ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ੭. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ; 
(0 ਰਹਾਂ। ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰ 
੧ ੯. ਇਕੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋਵੇਂ, ਇਕੋ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਂ । ੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਨੂੰ 
$ __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੂੰ 
1 ਨਾਮ, (ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ) ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹੋ ਆਪ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ॥ 
ਹਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।੧। ੯. ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਨ 

6 ੨. ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ ਦੇ ਨ ਰਿ 
੩. ੩ ਉਆ ਕਿ ੧. ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ॥ 
(| ੪. ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥ ੨. ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥ 
੫. ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ॥ ੩. ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲੁ ॥ (' 

ਹੈ ੬. ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ੪. ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲੁ ॥ 
੭. ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ॥ ੫. ਬੈਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ 
0 ੮. ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ॥ ੬. ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ॥ 
6 _ ੯. ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ॥ ੭. ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ॥ 
( ੧੦. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ੮. ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੈਗਿ ਹਜੂਰੀ ॥ ਹਰ 

| ਪ੍ਵਾਹ। ਸੁਭਰ-ਨਕਾ-ਨਗ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ੧੦. ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਰੰ 
ਮੌਜ ਵਿਚ। ਆਨ-ਹੋਰ। ਤਿਆਗਿ-ਛੱਡ ਕੇ । ਪ੍ਗਾਸ--ਚਾਨਣ । ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮਨਸਾ--ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਮਤਿ-ਸਿਖਿਆ। ਮੂ 
ਮਹ ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਡਭਾਗੀ-ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨ ਕਉ-ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ । ਨਿਹਾਲੁ-ਪ੍ਰਸੈਨ, ਖ਼ੁਸ਼। ਭੁਮੁ- ਨੂ 
| ਨੇ। ਨਾਮਿ ਰਡੇ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖਾ, ਸੈਸਾ। ਰਵਿ ਰਹਿਆ-ਸਭਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ। ਮੂ 

੧੨੯੨੯੬੦੦੯੬੯੬੦੦੨੯੨੦੬੧ਟ੦੬੦=੦੦੦੬੦੬੯ਟ੦੦੯ਟ੦ਟ੦੬੦੬੯੬੦੦੦੦੬੯੬੪੬੦੬੯੬੬੬੬੦੨੬੯੬੨੬੧ ੦੨੦੨੦੨੦੦੨੧=੦ ੨੦੦੧੨ (੩ 
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। ਜਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਵੀਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ; 

ਨ ੯. ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅਨਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। _ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਮਹ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ! ਅਸੀਂ _ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੀ-ਕੀਰਤਨ ਨ 

ਨ ਤੇਰੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।੭। ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ 
ਨ ਸਰਬ ਬੈਠੋ ੮ ੨ ਹੋ : ; ਸ਼ੁਕਰ, ਹ੍ਿੰ ੫. ਚੇ ਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ॥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ ੭ 

। ਕੇ ੩ ਚਾਅ, ਰਸ, ਨਾਮ, ਅਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ 
੧ _੨. ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ ਰੀ ਗਿ 0 

1 ੬ =" ੨ ਲਿਆ = ਨ 

0 ੩. ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ॥ ਮਤ ਕਣ ੩ । 
ਹਉ ਅਰੈਭਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨੈ 

੪. ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿਸਾਲ $ 
ਨੰ ੫. ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੈਗੀਤ ॥ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ । ਹੈ 
( _੬. ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥ ਤੱਕੋਂ ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨ 
0 ੭. ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੈਤ ॥ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਅਰਥਾਤ ਹਵਾ ਨ 
0 4: ੩ ੨੪੨੨੦ ਟਰ 
(ਓਂ 2੧੬੧੬੦੬੦ਣ੦੬੦੦੧ਟ੯੧ਇ੯ਟ੯ ਰੰ ੨ ੨੪੨੪੨ ੨੪੨੪੨ ਰੀ <੨੨੨੦੨੨੭੨੦੨੨੭੨੭੨੨%੨%੨੨੪੨੭੨੯੨' :੨੧੦੨੫੬੦੨੬੯੨੦੫੨੦੨੪੬੦੬੯੬੯੦੨੬੦੨੯੬੦੨੨੧੬੦੨੬੨੦੯੨੦੦੬੦੬੦੨੬੬੬੬੯੦੦੨੦੦੬੦੨੬੨੬੦੨੦੨੨੦੨੬੧੨੦੨੯੨੦੦੦੦੧੨੨੬੧੦੨੦ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਹੀ (੫੦੨) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੦ 
੨੨੬੨੫ ਇਆ ਲੀ ਲੀ 

ਰੱ ੨:੨੦੨੨੧੬੦੨੦੨੦੨੯੬੯੬੯੦੦੦੦੬੦੨੦੬੦੨੬੦੦੬੯੦੯੨੦੨੯੨੧੬੬੯੬੬੧੬੯੦੧੬੨੧ਟ6੦੬੧੨6੨੯੦੦੯੨੯੪੨੯੬੬੦੬੦੦੨੬੬੪੨੦੦੬੭ 
੨੪ ਇਤ [1 ੩. ੨੩ ੧ ਸਿਘ ੨੩ ਨ (0 ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ॥ 6 

ਜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਬੇਸਵਾ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥... (ਪੰਨਾ ੫੨੬) 0 

ਹੀ ਅਤੇ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਤਨਾ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰ 
(4 ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਰੇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਇਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਉਪਰ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ 
(0 ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੀਧਤ ਸੇਜਾ ਤਥਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਨ 
ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਤ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ( 
[ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਝੂੰਮਣ। ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ' ਦੂਰ ਹੋਇਆ-ਹੋਇਆ ਨੂ 
& ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ, ਪਤੋਗਾ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ, ਮੱਛ-ਕੱਛ-ਆਦਿ $ 
੨ ੨੩ <੨ ਦੂ 1 ੨੧ ੨ ਜੇ ਲੱ 

ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਪੀਂਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । । 
ਹੂ ਦਿਤੇ । ਅਜੇਂ ਇਹ ਅਨਖੇਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪੰਛੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੇਹੀ ਦੇ $ 

। 'ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੌਥਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਚੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਸਾਰ ਗ੍ 
ਮੂ ਉਹ ਤਰੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਇਕ ਕੂਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੰ 
ਨੀ ੭ ਤਰ ਧੀ 3 ਮੱ ੩ << ਦਾ 0 ਦਾ 1 ਇ=। (ਐ 

੍ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੂਲ ਵਿਚ ਕਾਹਦਾ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਚੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ । 
ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।___ ਭ੍ਰੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਣ, ਚ 

0, ਜੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀਣ, ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਕਾਮ ਇਸ (0 
ਵਾਂਗ ਇਹ ਜੀਵ ਭੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਰੂਪ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ 
ਅਦਿ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨ 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਗਤ ਰਚਦਿਆਂ ਦੱ ਨ ੨, ਘ ਕਿ 

ਨ ਨ ਨ 2 ਭਿ ਡਿੱਠਾ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚ ਕੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ & 

ਮੰ ਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ _ ਰੂ । ਭਾਵ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਸਾਰਦਾ ਨੂੰਹ 
੧ ੫ ਆ ੨੩ 41 ਅ ਤਰ ਰੱ ਹਕ ਰਾ ੯੫1 

ਮਿ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨ 
(| ਦਿਖਾਓ।” ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁੜੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਣੇ ਕੌਣ ? ਹਨ, ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢਕਦਾ। 0 

. ਇੰ 41 ੬੪ (੧ ਹੌ ਰਲਾ ॥ 

(ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ॥ ਰਿ 

ਚ ਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਤਕ ਤਮਨਆ ਨੂੰ ਕੇ... ਆਨ ਲਤ ਲਤ ਲਕ ਦੇ ਦਿ 8 6 ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ 6 ਨ ਸਿ 
ਰੇ ਰੰ ੨ ਵਾ ਓਂ (ਪੰਨਾ ੬੩8) $ੱ 
ਨ ਗਈ । ਬੱਸ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਜੀਵ ਕੇ 5 ਸਖੀ ਨ 

ਜਿ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੇ-ਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅ ਰੀ ਕਨਾਉਣ ਲਈ ੍ 
0 ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋਹਿਆ, ਤਥਾ ਭਰਮਾਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਠ ਉੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਤਰਲੇ ਅਤੇ 
0 ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ੬ ਉਇ ਆ, ਦੇ 0 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੰ 
0 ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗਸਾਈ ਤਮਤਰੇ ਬਿਸਾਰੇ ੧੧ 
(0 ਇਨ੍ਹਿ੍ ਸਿ ਨ ” ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਭੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨ 

੫੭ ਮਿਟ ੨ ਇਨ ਮੰ ਨ ਸਿ ___ __. _ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਭੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਨੂੰ 
ਮੂ __ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ੩ % ਵਰ ਕੇ. ਹੈ 
੍ ਇਉ ਪਾਣੀ ਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ। 0 
੧ < ੩੩ ੫ ੫੬੨ ੧. <੨੪ < ੧੬੧ । ਵਿ ਗਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨ 
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ਦਲ 
(2੧2੧੯੧੯੦ ਨ 

੨੦੬੧੬੧੬੧੬੧੬੬ 
(;5੨੧(6੨੪<੭੨੯੭੩ 

ਆ ਵੱ ਪਲ 
(ਦਾ 

੪, ਲਾਲ ਲਾ 
੨੧੨੦੨੦੨੩੪੦੨੬ 

ਦੀ ੧੨੬੦੧੦੯੦੦ 
੨੦੬੦੬੬੬੨੬ ਕੀ ਲਾ 

੪੨੨੬੩ (੪੨੨੧੩ ਕਿ 



ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟਾਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੫੦੬) ਗਾਉੜਾੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੧੬੨ 
ਨ, ਦੀ ੫, 

(੬੨6੨੧੬੦੨੯੨੯੨੯ਟ6੨੯੨0ਟ੦੨੦੦੬੦੨੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੯੨੦੨੦੬੦੧੨੯੬੦੦੯੨੦੪੬੬੯੬੦੨੬੦੬6੨੬੦੦੦੨੦੦੬੦੬੯੦੯੦੦੦੦੦੦੦੦੯੨੨੨੦੨੦੨੪ 
'ਕਘ (੪ ਪਰ ੫ ਹੈ 

0 ੯. ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਜਾਲ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੈਧਨ। ਮਾਨ-ਆਦਰ। ਅਪਮਾਨ-ਨਿਰਾਦਰੀ। 
== 

ਚ ੨ ੬੧ ੨=੦ ੨੪ ਇਤ ਮੂ 

6 ੧੦. ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥ ਹਦ ਕਬ ਹਿਹ ਓਹਦੀ 0 ਕਿ ਸਿ ੍ 
( ਖਾ ੩ 9. | 0 0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਛਲ--ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ । 
1 ਦੋ] ਯ < ੨ ਣ ਉ 11 
0੧ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਛੇਦ-ਜੋ ਛੇਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਸ ਅਰਥ . 

ਉ ਰਹਿਤ । ਅਭੇਦ--ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਊਹਾ- ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਆਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮ 
ਨੰ ਓਥੇ। ਕਿਸਹਿ-ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਆਪਸ ਕਉ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋ' ਸਰਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੰ; ) =ੁਂ ` ੩. ਦਿ 2੩ ੨ = 2 00 ਕੇ & ੨. 
ਨੂ ਆਪਹਿ-ਆਪ ਹੀ। ਆਦੇਸੁ-ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਰਵੇਸੁ- ਖੇਡ ਭੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ । ਨ 

($ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦਖ਼ਲ। ਅਚਿੰਤੁ-ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ। ਆਪਨ ਆਪੁ--ਆਪਣੇ __ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ $$ 
ਇੰ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਤੀਆਰਾ-ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲਾ । ਪਹੂਚਾ-ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ । । 
ਉ ਹੋਇਆ। ੨. ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਤਿਹ) ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ੧ 
ਹੀ ਅਰਥ : ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾ (ਹੀ 

0 ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਤੇ ਅਭੇਦ ੩. ਉਥੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ & ੬ & ਦੁ < 0 ( ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ। ਮੀ 
( ਰੂਪ | ੨ ੫੩ ੍ ੨ ਰਹ 0 

0 ੨. ਉਥੇ ਦੱਸੋ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ੪. ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਦਾਨ 
0! ੩. ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਣਆਂ। ਨੂ 
ਨ ਹੈ। ੫. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੌਜਾਲ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹ 
੨੬ 1 1 ਕੀ) 

ਮਹ ੪. ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਫਸੰਤੀਆਂ। ਰ੍ ਮੈ । 
1 ਪੈਂਦਾ। ੬. ਹੈਕਾਰ, ਮੋਹ, ਭੈ, ਭਰਮ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ। 1 
੧16 ਨ ਖ਼ ਇਕ ਰੇ 1 < . 9 

੫. ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। 2. ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਆਦਰ, ਨਿਰਾਦਰ (ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ 

੧ __ ੬. ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ ਹੈਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ)। ._ 
( ਸੀ? ੮. ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨ; 
01 < ਰੈ ਦੂ 7 (੧) 

( 2. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰ ਕ ਤਾ, (ਭਾਵ ਮੱਤਾਂ ਮੱਤਾਂਤ੍ਰਾਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, । 
( ਹੀ ਸੀ। ਗਮਾਂ ਨੀ ਤਵਸ-ਬਸਾਰ ਜਲਾ ਕਹਾ ਚਲਨ ਗੰਦੀ. 

($ __ ੮. ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਨ 0 
ਸੀ ? ੯- ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨੂ 

(੯. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਬੇ-ਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। __ _ _` ਲੂ 
ਜਿ ੧੦. ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਨ 
0 ਆਪ ਹੀ ਅਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।੬। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 
ਉਰ _ ੍ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।% (੍ 0 ੧. ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 0 

% ਰਜ ੨. ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੈਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥ $ ੩. ਪਾਪੁ ਪੁੰਨ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ ਰਸ ਉ 
0 _੪. ਕੌਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੈਛਾਵਤ ॥ - ਢਰੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ਸੰ 
ਹਉ! _ ੫. ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ੪. ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥ ਹੀ 
0 ੭ ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਚੋਜ ॥ ਮਿ 6 ੬. ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ ਪਖ. ਦੁ ਅਨਦ 
ਨ ਰੇ ੨ ੫ [ ਵੇ &ਿ 

4 ੭. ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ ੬. ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥ ਮੰ 
( 

00 |! ੮. ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਾਨ ॥ ੭. ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ ਰੰ 
ਹੀ ਰ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਮੂ 0 ੯. ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ੮. ਖਲਾ ਸੈ ਨ 
੧ 49 ੯ ਕੀ ___ ਕੇ ਦਾ ੧੦. ਖੇਲੁ ਸੈਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥ ੯. ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥ ਰੀ 
ਨ ੨ ਨ 2. ਜਿ ਕਉ ਨਾਨਟ ਬੋਲੇ ॥ ਰੈ ੧ ਪਦ ਅਰਥ : ਪਰਪੰਚੁ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਸਥਾਰੁ- ੧੦. ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥ ਹੀ 

ਮਹ ਪਸਾਰਾ। ਕਹਾਵਤ--ਗੱਲ। ਬੈਛਾਵਤ-ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਆਲ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਬਿਗਤੁ-ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਰਗੁਣ 6 

੯੬੬੧੬੪੬੦੬੪੬੦੪੬੪੦੬੬੬੬੪੪੦੩੬੬੬੫੬੬੬੪੬੬੬%੦੧ ੧੨੯੨੬੧ਟ੦੯੨੦੧੬੯੬੦੦੦੬੯੬੦੨੦ਟ੦੬੦੦੦੨੬੦੬੦੨੬੧੬= ੨ 
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੨੨੨੨੦੧੨੦੦੨੬= 

੨੦੧੨੧੧੦੦੬੦੦੨੦੦੨੦੦੦੦੦ 
ਦਹ 

੨੦੨੦੬੦= 
ਵਾ, ਰਾ 
ਦੀ 

੨੪੨੦੦੦੦੦੦੨੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੬ 
੨੦੬ (ਦੀ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ 
<< ੫੬੨ ੫੨੪੫੨੭੦੨੨੦= ਆ =, 

(4 ਪਰਮਾਤਮਾ । ਸੈਤ ਪਰਤਾਪਿ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ 
ਹਉ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਧਨੀ--ਮਾਲਕ । ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ-ਦੋਹਾਂ 
1 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ। ਬਨੀ-ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਜੋਗ--ਨਿਰਲੇਪ। ਆਪਨ 
ਸੂ ਨਾਇ-ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ। ਖੇਲ-ਖੇਡ, ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ । ਬੇਸੁਮਾਰ- 

ਰਖ ਅਘ ਕੇ 

ਹੈ ਬੇਅੰਤ 

੧. ਜਿਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, 
ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। 

੨. ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਝੋ 
ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। 

੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
੫. ਇਹ ਲੀਲ੍ਹਾ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਨੰਦ 
ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)। 

੬. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 
ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। 

੭. ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 
ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

੮. (ਅਤੇ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 
ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੯. ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ' ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੋਹ ਲਗਣ 
ਤੋਂ ਅਥਾਹ, ਸਾਡੇ ਕਿਆਸਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਿਣਤ 
ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਚ ਮਿਣਤੀ ਤੋ' ਅਤੋਲ ਹੈ। 

੧੦. (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈ ! ਇਉਂ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਜਿਵੇਂ 
ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।੮।੨੧। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਇੱਕੀਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 

($ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਨਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਗਤ ਹੈ 
(0 ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ 

6 ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੀ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਸੋ 
ਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ । ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਨਰਕ 

ਸੁਰਗ ਦਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 

(ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 
ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰੈਭ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ! ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰ ਲਵੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਭੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 
ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ, ਕਰਮ- 

੧ ਇੰਦ੍ਆਂ, ਤਥਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਥਾਤ 
ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ 

ਆ ਖਾ ਕਦ ਇਕ ਪਦ 

(੫੦੭) 
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ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ । 

ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ 
ਝਮੇਲਿਆਂ, ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਸੈਕਲਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਛੱਡ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 

ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

“ਸੈਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਸਿਫ਼ਰ, ਖ਼ਾਲੀ। ਸੋ ਸੈਨ ਸਮਾਧੀ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, 
ਚੁਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਮ- 

ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। 

ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋ' ਸਪਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ 
ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ 
ਦੇ ਕਰਮ-ਇੰਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ 

ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਹੀਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ, ਅੰਮਿ੍ਤ-ਜ਼ਹਿਰ, ਖਾਜ-ਅਖਾਜ, 
ਵੈਰੀ-ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਭ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 

ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ 
ਹੀਣ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ 

ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਲੇ- 
ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਮੀਟਦਾ ਤੇ ਤੋੜਦਾ 

ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ 
ਬਨਾਉਣੇ ਅਰੈਭ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨ 

- ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੀ 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 

ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। 
ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਨੂੰ 
ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ' ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ 

ਫੁਰਿਆ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਤਥਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ( 

ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬੱਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 

ਨੀ ੧, <<, <<, ੨”, ਗਲ . ੩੨. 
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ਨੰ ਆਲ ਦਮਲੇ ਵੋਪਦ।ਹਾ, ਓਰ ਆਮਦਨੀ ਚਥੀਆ ਆ ਨ ਸਗਲ ਮਰਦ ਜੀ 
0 ਰਹੀਆਂ। ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ' ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਧੀ ੭. ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ (0 
ਉ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ __ ਦੁ. ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ 
0 ਲੇ ਹੂ ਘਾ ਰੇ 

ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ __&. ਰੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਰੰ 
-"ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਖੇਡ ਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ੧੦. ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥੧॥ 0) 

ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ੍ ਮਹ 
6 ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਬਣਾ 
( ਦੇ 
0 ਦਿੱਤੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਪੁਰਸ਼, ਸੱਜਣ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜ਼ਹਿਰ, ਦੁੱਖ 
੧ ਸੁਖ, ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ, 
: ਹਰਖ ਸੋਗ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਲਾਲਚੀ ਸੋਤੋਖੀ, ਤਾਂਕਿ 

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੇਵਾਂ ਜਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਭਾਸੇ। ਉਹ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ 

੍ (ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ । ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਹਰ ੬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੇ 

ਮਰ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ “ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
0 

& ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਾਈਵੀਂ 
0 ਸਲੋਕੁ ॥ 
0 ੧. ਜੀਅ ਜੋਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ 
& ੨. ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ 
। ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਵਰਤਣਹਾਰ--ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ । ਪਸਰਿਆ-- 
| ਸਭ ਥਾਈਂ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹ-ਕਿਥੇ ? ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ-ਵੇਖਣ 
0 ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਰੇ ਅੱਰੱਲ' : 

ਲੂ ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ 

0 ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ 

ਰੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਦਾ 
੧1 
ਹੈ ਘ ਦਰ ਕਰ ਤਾ 

ਇਹ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਜੀਅ ਜੈਤਾਂ 
ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਰਤ 

੧) ੭ ਹਾ 

0 ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 
- 

(6 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ 
0 ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਂ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਥੇ 
0 ੨. ਵਿਹ ਮ ਕਰ ੩ 
( ਵੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹ।੧। 
00 

ਹਿਰ ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
੧. ਆਪਿ ਕਥੈ ਆਪਿ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ 

6 _ ੨. ਆਪਹਿ ਏਕੁ ਆਪਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ 
ਨੂੰ ੩. ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥ 
% ੪. ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ 
0 ੫. ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ 

ਕ ੨੦੩ (੨੬ ੧੨੬(੬੬੯੬੯੩੦੦੯੬੯੬੦੬੯੨(੬੯੬੯੬੧੩੦੬੪੬੯੬੦੬੦੦੧੬੨੬੦੨(੦੦੨੦੨੨੬੦ ਆਣ ਦਾ ਕਪ 

( 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਥੈ-ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। $ 
ਆਪਹਿ--ਆਪ ਹੀ। ਬਿਸਥਾਰੁ-ਖਿਲਾਰਾ, ਪਸਾਰਾ। ਉਪਾਏ- ਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਏ ਸਮਾਏ-ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਨ-ਵੱਖਰਾ। ਨ 
੧ 

ਸੂਤਿ-ਧਾਗੇ ਵਿਚ । ਬੁਝਾਏ-ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਦਰਸੀ-ਸਭ ਨੂੰ । 
ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ । ਜੇਤਾ-ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਤਤ- ਨ 

੮੬ 

ਅਸਲੀਅਤ। ਬੇਤਾ--ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਰ 

ਅਰਥ : 
੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍੍ਭੂ) ਨੂ 
ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨ 

੨. ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨ 
ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। 0 

੩. ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
੪. ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾਹੈ। ਨ 
੫. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ' ਨ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
੬. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋ ਮੂ 

ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
੭. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਨੂ 
ਹੈ। 0 

੮. ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
੯. ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸਿ੍੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੰ 
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।੧। ਰੰ 

੧. ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥ 
੨. ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ ॥ 

. ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥ 
੪. ਸੋ ਮੁਆ ਜਿਸੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੈ ॥ 
੫. ਤਿਸੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ ਹੀ 
੬. ਸਭ ਸਿਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੌਜਨ ਰਾਇ ॥ (1 
੭. ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥਿ ॥ 
੮. ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾਥਿ ॥ ਨ 
੯. ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹਾ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥ । 
੦੨੦੦੯੬੧੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੦੦ਣ੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦ਟ੦੦੨੦੨੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨ 



(ਨ 
ਤਾ 

੨੨੨੨੨ 

ਸੁਖਮਨੀ ਮ ਨ ੧੨੧੨੦੧=੯= 
0 

ਗਾਉਣਾ %੨੨੦੨੯੨੦੨੦੦੬ 

8 

੨੧੨੨੬੦੨੬ 

ਵਰ 

(੫੦੯) 
੧੨੨੦੨੨੧੨੨੧੨੬੦ 

ਰੱਥ : 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ 

੨%੧੬੯੬੦੦੬੦੨੦੬ 

ਦਾ 

ਵੇ 

ਜੰ 
(੨0202022626 

ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਣ 

ਧ਼ਾਦੀ 8 

(04646;64 401 00 

| 

! ਕੀ ਉਂ 

ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ 

ਗ੍ਹੂ 
੧੨੯੬੧ਣ੦੨੧੦੬ 

--ਮਾਲਰ 
ਸ 

ਹਜ਼ੂਰ 

ਇਆ 

& 

(੨0604-04644 

-ਦਾ। ਨਾਥੁ 
ਕੇ। 

ਪ੍ਰ: 
ਹੈ? 

ਰੇ! ਉਹ 

ਹੈ। 
0 

ਕਿ 
ਵਿਚ। ਕੋ ਤਜਿ-ਛੱਡ ਕੇ। 

ਹੈ ਪਿਆਰੇ 
-ਲਜਾ 

ਹ 

22 
ਹਾਥ-ਵੱਸ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
-ਸਾਰਿਆਂ 

: ੧. ਨਹੀਂ, ਚੈ। 

ਹੀ ਮਿਹਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ( 

ਉ ਨ 

। ਸਭ ਸਿਰਿ ਦੇ ਉ: ਰਿ ਉਵ 
ਥਾਂਹੀ ਨ 

। ਬਿਸਾਰੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 
ਜੋ ਮਾਇਆ 

ਹ
ਉ
 

ਹਰ 
ਨ 

ਮਨਹੁ-ਮਲ ਵੇ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ, 

1
2
1
4
.
 

। 

1 

(ਿ- 

ਟਰ 

੨ =ੜ ਪਖ ਦਿਲਾਂ 

ਹੈ 
ਹੈ 

0 ਇਨ ਦੀਤ ਨਾ ਨਿਰੈਜਨ 

ਅ
ੱ
 

ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ 
ਨ 

| ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। 

ੀ- ਹੈ। 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਭ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ 

(ਰਸੀਆ 
ਅਰਥ : ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਨ ਲਾ ਰਾ 

ਮੰ 

1) 

ਹੀ 

( 

ਨ 

ਕਿਤਨੀ 

੫. ਉਹ ਉਸ ਨੇ 

ਨੂ ਆਪਣੇ 0 

ਿ 

! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 
ਗਲ 

-ਜੋ ਜੀਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 

॥ 

ਮਰ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ 

ਜੇ ਪਭ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੈ। 
੬. ਜੋ-ਜ 

ਹੈ। 
ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਲ ਹੀ 

ਉ[ੱਘ ਆ 
ਸਿ 

ਜਸ ਉਤੇ ਉਹ ਪਭ ਪੰ 
ਨਹੀ ਮਲ 

0 ਹੈ ਰੋ ! ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉ ਹੈ। ਹੈ ਅਤੇ- ਬੈਠ ਨ 

06 ਰ
ਿ
 

ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ 
ਨਲ ਜੋੜ ਛੈਂਦਾ ਆ ਆਪ 

ਮੀ 

ਨ ਦੁ - ਰੇ 
ਗ਼ਰੀਬ 

ਆਪ 

ਟਲ 

1 
ਨਾਲ 

ਹੈ 

| 
੨. ਉਹ 0

 

ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੋਂ 
`_ ੮. ਭਾਵ ਦੀ ਰੀ ਲਾ 

ਕੇ ਪ੍ਭੂ 

0 
ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸ 

ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ੩ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ 

10 

08 
ਡਰ. ਦਰ 

ਨਹੀਂ ਸਾ 
ਰਾ ਜੀਵ ਹੋ, 

ਰ੍ 

` ਗਾਉਂਦਾ 

ਵਿਚ ? 

ਰ੍ 

ਮੀ 
ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਤਾਂ ਉਹੋਂ 

ਥਾਂ 

ਕੇ ਗੁਣ 
ਕਿਰ 

ਲਿਆ ਹੈ। 
ਕਰਨ ਨ 

ਲੇ ਹੋਇਆ ਤ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ 

ਮਨੁੱਖ ਨੇ 
ਮੰਨ 

ਕੁਝ 
0 

0 ੪. ਸੋਇਆ ਦੇਂਦਾ ਰੈ ਨੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ 
੯. ਜਿਸ ਮਨੁੱ 22:੨੧. 

॥ 
ਤੇ 

ਭੁਲਾ 

ਨੁ 

ਸਗ ਵਰ 

ਕੀ 

1 

| ਹੈ ਜੱਜਣ। ਦਲ, ਉਨ ਪਭ $ 
ਹਾ ਇਕ ਆਪ 

ਰਬ ਜੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਰੰ 

) 

| 
ਕੱ 

==ਣ 

॥( 

। 
੫. ਹੇ ਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ? 

ਕਰਨ 
ਰੇ ਹੈ। 

੧੦. ਗੁਰੂ 
) ਵਾਲਾ ਇਕ 

ਨ 

ਹੀ 
ਹੈ, ਜਿਥੇ 

`ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। 
(ਕਰਾਉਣ 

ਹਿ 

ਆ 

ਇੰ 
ਦੇ ਸਿਰ 

ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਤੇ ਸੈਸਾਰ 

ਚ 

ਘਰ ਨਾਇ ॥ 

(1 

1 
ਜੀਵਾਂ ਕੀ 

ਮਾਰਨ ੨ -੬ 
ਹੈ।੩ 

੨ 

| 

0 

0) __ ੬. ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 

ਹਰਿ ਏਕੇ ਜਾਇ। 

( 

। 
ਹੀ 

। ਦੀ 488 ਜੁਗਤੀ 

੧. ਜਨੁ ਲਾਗਾ 
ਨ ਬਿਰਥੀ 

॥ 

(0 

। 
ਰੇ ਜੀਵਾਂ 

ਦੀ) ਮਾ 
ਨ 

= 
ਕੀ ਆਸ 

ਆਈ 

0 

੍ 
੭. ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਰਨ 

_ 
| 

ਬਨਿ 

ਰੰ 

ਨੰ? ਰਤ ਮਨ ਰਿ 
ਵਕ ਕਉ ਜੈਵਾ ਪਦ ਪਾਈ॥ 

| 

੧ 

ਇੰ 

"ਕੇ 

( 

ਹੈ (4 
ਮੁੰਦਰ, ਬਿਅੰਤ 

4 ਅਉ ॥ 
੍ 

0 

ਨੂ 

ਦਾ ਸਮੁਂ 

ਰੇ 
< 

[ 

੩ 

) 

ਉ ੮ ਰਾ ! ਉਹ ਗੁਣਾਂ 
' ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ੫. ਇਸ ਤੇ 0 ਉਰ 

ਿ 
ਰਾ ਰ ਹੈ। 

ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।੨। 
੬. ਰਿ 

ਪੈਰ ॥ 

0 

ਨ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

) ਸਦਕੰ 

ਬਧਨ 
ਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਹ 

ਮੇ 

ਰੇਟ 

੪ 

੨ 

4 
ਸਾ ਮਾਲ ॥ 

ਅਤ ਦਿ 
ਪਰਮ ਮੂ 

ਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥ 
੯. ਇਹ ਨਨ ਦਰਦ 

ਇਸ ਮੂ 

ਨ 8 
ਹੋਵਤ ਵਾਪਿ॥ 

੦. ਨਾਨਕ 
-ਨਾਮ 

ਇਸ ਤੋਂ ਉ “ਆਪ ਹ 

(0 ਸਭ ਊਪਰਿ ਜਾਨੈ 
ਰਚ 

੨ ਅਰਥਾਂ : ਨਾਇ 6406 (ਐਸਾ 
( 

9 (੫ ਰੰ 

ਰਾਤਿ | 

-ਉੱਚਾ 
ਵਿਦ 

6 

0 ੪ 
ਜੀਅਨ 

ਧਿਆਤਿ 

ਤੋਂ 

ਰ੍ 
ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ 

॥ 
੫ ਇ
ਕ
 

ਸੁ ਤਿਸਹਿ 
॥ 

ਹੀ। 

“#ਰਾੱਥੰ / ਲੱਗੋ :=ਟ ਨੂ 

ਹਉ 

ਨ 
ਹੂ ੨ ੬“: 

ਮਿਲਾਇ 

ਨ 

ਹਰ ਆ
 

ਗਾਇ॥ 

ਈਂ ਜੀ! ਨਾਮ ਵਿਚ 
ਨ 

ਹਉ ੬ ਜਿਸੁ ਭਾਵੇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ॥ 

ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! 
ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ 

ਹਰ 

2. 

ਮਾਨਿਆ 

੨ 
ਰੇਗਾ ? 

ਦ 

ਰਾ 

॥ 

ਕਰਹਿ 
ਕਰਿ 

।੩॥ 

ਪ੍ਰ 
ਮਿਲੇਗਾ 5 

ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ 

੨੨੨੨੨੦੩%) 

ਨੰ ੮: ਤਕ ਕਾ ਰਿ 
444 

ਨਗਗ 

੧ 

ਸਰ 

2 

0 ਲ0ਣਾ 

0 ੯. ਜਰ ਰੁ ਗਰ ਤਰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸ
ਿ
 

ਉ: 
ਹੈ। 

੨੨੧੬੦੨੦੨੦੨੬ 

ਨ ੦. 

ਰਹ 

ਦ 

੧੨੬੨੧੨੦੨੦੨੦੧ 

00 ੧ 
: ਪੂਰਿ 

ਲਾ। ਜੀਅਨ ਸ਼ਰਧਾ। 
:੨੬੦੦੦੦੪੬ 

ਪਦਾ 
ਦੀ ਜਾਨਣ 

-ਯਕੀਨ, 6੨੨੦੨੦੧੬੪੬੦੨੧ 

ਨ 

--ਦਿਲ 

| ਬਿਸੂਾਸੁ 
੧੨੯੨੪੨੧੩੧੩੪ 

ਮੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 

ਵਿ ੧੦੦੦੦੨੦੬੯ਟ੯੬ 

00 
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ੨੨੧੪੧ 

0 ੧ ਭਾਤਿ- 
੨6ਟ੯੨(੬੦੨6੩(੬ 

01 
6੨੨੧੦੧੦੬੧ 4੨੧੨੫੩੧ 



੨੬੩ 
-ਪੱਠਾ 

ਮ੫ ਸੁਖਮਨਾੰ 
ਗਉੜੀ ਸ 

(੫੧੦) ਜਾ 
ਉਥ ਸਾ/ਹੇਲ 

ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ 
'ਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ੨੨੦੧੦੨੬੧ 

(
ਆ
 

ਹੀ ਹਉ 

੨੦੨੨੦੬੦੨੬ 
ਇਕ 

੨੯੨੩ 

ਦਾ 

$ 

੨੨੨ ਰਾ 

ਦਾ ਤਰਨ 

ਹਰ 
%) 

੨੫੨੧੦੧੨੧੨੦੬ 
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 

ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਵ 
0 

'ਠਕਕਕ 
ਦੇ ਸੈਸਾਰ 

ਨੇੜੇ ਕਰ ਹੈ 
ਮਿਟ ਨੂ 

੨%੦੦੨੦੨੦੩ ਜੀਵ ਹੈ। 
ਸਿ 

“੨ 
॥ 

੨੨੨੬ 

ਨੂ 
ਵੱਸ 

ਰਿ 

੨੨੬੪੩ 

ਵਸੀਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ 
ਅੰਧੇਰਾ 

ਨਲ 
ਆ ਰੀ ਅਜਆਨ 

ਉਪਦੇਸ਼ 

੨੯੬6=੦ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

25 
ਤੁ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੁ 
ਲੂ 

੨੦੬੦੦੦੬੦ ਰ
ੀ
 (ਜੋ ਪ੍ਭੂ 

ਦੀ ਹੀ 

ਵਕਤ 
ਮਾਰੇ 1 

ਰਾ 
ਇ
ਨ
 

ਧਾਰਨ 
੧) 

੨੩੬ ੨੧੦੩ ੧ 

੩੩ 

। 

੨੩ ਅਦਰ 

0 

੨੨%੦੨੨੦ ਰੋ ਕਿ ਉਸ | 
ਉਹ ਸਭ 

੮.ਐ 
| 
ਆ
 

01 

੧੦੦੬੦੬੯੬੦੬= 

ਕਰ 
' ਜਾਂਦੀ 

” ਹੈ ਕਿ ਉਂ 

ਵੀ 

ਹ
ਰ
 

ਚ ਜ
ੇ
 

ਤ
ਾ
ੰ
 

<< 
? 

1 

ਰੇ 
( 

ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਕਰ 

ਦਾ 

1 
੭ 

"੩; 
'ਇਸ 

ਧਾਰਨਾ 
ਰੇ 

% 

ਲੂ 

ਰੇ ਸਮਝਣ 

ਹਰ 

ਦਿੱਤਾ 
| 

ਰਹਿੰਦਿਆਂ 

ਇਸ 
ਰੰ ਅਘ 

2 

ਕਰਕ ਰ। 
ਨੂ 

ਵਿਚਾਰ 

ਲਓ 
ਨ 

0 

ਜਿ 
ੜੇ. 2 

ਕਰ 
ਦਬ ਹੁਕਮ 

ਕਰ 

ਵਿਚ ੫ ਹਨ 

੨ 
ਸਕਗ 

! 

6 
ਸੇਵਾ 

ਭੂ ਦੇ ਹੁ 

ਉੱਚਾ 

ਪਾ 

ਮਰ 
ਗਿ ਗਿ 

ਤੋਂ ਵਧੀਕ 
ਹੈ। 

ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਮੁਰਾਦਾਂ ॥ 

0 

0 ਪਭ. 
ਹੁੰਦੀ ਇਸ 

ਹੈ 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰਿ 

ਮਰ 

੍ 
ਬੀ ਸੇਵਕ ਨ 

ਵਸ ਤਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉ: ਦਿਆਂ ਜਦ ਲੇਹੁ ॥ 

। 

51 

ਘਾ 

4 

ਲ 

<< 

੧੧ 

॥ ਮ
ਗ
 

ਖ਼ ਅੰਤਰ ਉਤਿ ਵੀ । 8 

2 

ਕੋਈ -1 ਮਨ 
੩ ਬਧਨ 

ਜ਼ਨ। 

ਹਲੜੁ 
ਅੰਤਰਿ 

| 

[ 

ਰੰ 
੬. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪੂਜ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨਾਮੁ 
ਪੁਰੀ 

੪
 

1 

5 

ਮਿ 

੨ ਚਰਨ 
= 

ਯ 

ਰਾਮ 

ਕੀ =. 

ਸਾਚੁ 

ਨ 

ਨ 

ਮਾਇਆ 

ਤਾ ਲਾਭ 

੨. 
: 

ਲਾਇ 

0 
ਰ
ਿ
 

ਹੀ ਗੁਰੂ 
੍ ਨੂੰ 

ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਲਿਵ 

1੧ 

% 

ਵ। 

ਨਿਤ 

ਮਾ 

<< 
ਵਿ = 

ਰਾ, 
ਮਨਿ 

ਜਪਹੁ 

ਕੇ 

1 
ਉਹ ਸਵ ਨਕ ਹੀ ਦੇ 

ਚ
 ਹ
ਦ
 

ਤੇ ਜਿਸੁ 
ਨਾਮੁ 

ਭਉ ਜਾਇ॥ 

। 

੫ 

ਹੁ 

ਉ 

ਰਤ 

8. 

ਤਨਿ 

੨ 
੨1 

0 

ਦਰ: 
ਰੇ 

ਹੁ 

ਵਿਚ 

ਡ 

॥ 

11 

(1 
ਉਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮ

ਿ
 

ਵੀ ਹਰ 
ਮਨ ਵਾਪਾਰੀ 

ਮੰ 

0 
ਹੋਵੇਗਾ ? ਰਿ 

“ਪ੍ਰਭੂ 

ਰੁ ਕਰਹੁ 
ਰ 

੧ 

| 
ਅਗ 

ਣੋ ! ਹਰੀ 

੬. ਦੁਖੁ ਪਾਰ 
ਤੁਮਾਰੀ 

ਰੀ 

( 

ਰੰ 
ਅਤ 

<< ਬਿ 4 
੨ 

|੪। 

ਹੀ 

ਹੀ 2੫ 

ਦਾ 

(9 

ਸਦ ਹਨ 
ਵ
ਿ
 

. ਸਚੁ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਮਾਹਿ ॥ ॥੬॥ 
। 

0 ਉ 

ੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਨ 
ਮੇਲ 

੭ 

ਮਨ 
ਜਾਹਿ 

ਲੌਕ। ਉਰਿ ਮੰ 

ਨ 
ਸੁਖੀ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ 

ਨਾਲ 

੮ ਦ
ਮ
 ਰਖਹੁ ਆਵਹਿ 

ਪਰਲੋਕ ਜਿਸ ਨ 

0) 

ਪਰਬਕ 

ਆਪਣੇ 

ਸ 

ਤੁ- 

| 
41 ਨ 

ਰਜ ਜੀ ਵਹਿ 
ਓਦ ॥ 

ਏਕਾ 
ਨ 

ਲੋਕ । ਪਲਤੁ 

- ੧ 

(6 
ਸਜ ਆ 

ਅਨਦ 

, 
ਬਹੁਰਿ 

ਲਕ 
ਸਿਖਿਆ 

6 

0 
4
 

ਕਰਹੁ ਨੰਦ ॥ 

ਨਾਨਕ ? ਹਲਤੁ-ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਕੀ ਸਿ ਚਰ 

ਹਰ 
੭ 

੧੦. 
ਹਲਤੁ 

ਉਸ ਨੂੰ। ਸਿਰੇ 
ਨ 

੩੫੫੬੬ ਹੁ ਬੀਚਾਰੁ 

ਰੇ ਪਵਾ ਲਤ 
ਰੀ 1 

੧ 
੧. 

< 
੨3 ਮਨ 

ਯਾ 

"ਸਦਾ 

0) 

ਗੁਨ 
ਤਤੁ 

ਉਧਾਰੁ ॥ 
॥ 

ਧਾਰਿ- 
ਮਨੁਖ ਦਾ -ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ । ਸਾਚੁ 

( 

(ਇਆ ਰਿ ਗਨ ਗਾਉ 
ਮਲਿ-ਜਿਸ। ਦਲ ਕ 

0 ੩. 

ਹਰਿ ਕੇ ਆਉ ॥ 

ਪਰਖ, ਸ -ਸੌਦਾ। ਬਹੁ 

ਰ੍ 

ਰੋਗਾ ; 
0 

੪. ਸਨ ਬਰਨ ਇਹੈ ਵਾ 

੬4 
ਅਰ : (ਗੀ ਮਿ 

੭ 

੬ 

ਕਹ 

8 ੫. 
ਤਰਨ ਕਾ ਪੇਖਹੁ ਧੇਰਾ॥ 

ਰ 
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ 

ਕੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਰੰ ਏ. ਪ੍ਰਾਨ ਖਰਰ ਪ੍ਰਝ ਬਿਨਸੈ 
॥ 

! ਸਾਡਾ ਨ
 

ਮਜਜ ਪਗ 

ਰੰ 

ਅ ਠ 

੩੪ ਬਸਾਵਹੁ 

ਹਜ਼ ਜ਼ 2 ਰਮ 
ਣੋਂ, ਣ 

ਵਾ 

ਨੀ 

੧1 ਆਸ 
ਰ
ਾ
 

॥੫॥ 

ਪਰ: 
। ਮਿੱਤਰੋ ' ਸੁਣ 

ਟੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰ 

0) 

ਮਿਟੈ 

( 

ਰ੍ 

ਖਾਵਤ 

੨ 

੧.ਐ 

| 
ਆਪਣ 

ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ 

ਹੀ ੮. 
ਉਪਦੇਸੁ 

ਰਲ 

ਜੋਗ 
ਉ: 

ਲਓ 
ਨਾਮ 

(ਚ ਨੂੰ 
ਨ 

ਸੁਨਿ ਉ 
ਨਾਨਕ 

“ 

ਡੇ ਕਰਨ 

ਸੁਧਾਰ 
ਦਾ 

ਵਿਚ ਸੱਚ 

ਰੰ ੯. 
ਇਛੇ 

ਅਰਥਾਂ : ਹੱਸੋ ਕਿ ਸ 
ਹਾ 

ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਠੇ ਜਗਤ 

ਦੱਸੋ। ਹੈ। ੍ 

(1 ੦. ਮਨ 

ਇਹ ਦੱਸੋ 
/ੱਥ ਇਹੋ 

੨. ਫੋ। 
ਇਸ ਝੂਠੇ ਜ ਲਖ ਜਲ ਹ। 

00 ੧ 

| ਹਣ 

ਕਰਤੰਬ ਕੰ 

ਲਵੇ 
ਜੀਉ! 

ਕੋਈ ਸੌਖਾ 

ਸੱਚ ਨੂੰ 1 

00 

ਦੇਵ ਜੀਉ ! ਹੁ 
ਟਨ ੭ਜਟ 

ਅਨੰਦ 

ਰੂ 
ਜੀਦੁ ਹੈਂ 

ਸਿਖਿਆ ਫਿਰ 
0 

10 

ਹੈ ? 
ਯਗ 

ਐ ਕੂ 

੨੩ 
ਦੀ 

ਏ ਉਹ 
ਦੀ ਪਰਖ 2 

0) 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ 
ਟੇ ਣਜਟ 

ਕੇ ਆਤਮਿਕ 

ਪਰ 

ਮੁਸ਼ਕਿਲ (
9
 

ਦਾ ਗੁਰੁ 

1 

ਨ ਪ੍੍ 
ਜ
ੈ
!
 ਫ
ਾ
ਰ
 

ਬ 

ਟੇ ਰਹੁ। 

ਟੂ ਸ
ਗ
 

ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

4੨੦੨੬ 

( 

ਐ ੫੦੬6੬ 

ਸਾਲਾਹ 
ਦਾ 

ਉ: ੩.ਹੇ 
ਦੇ ਮਨ 

ਉਹ ਸ 

੨੧੨੯੬੯੩੦੦੪ 

। ਉ: ੧. ਹੈਕਿਸ 

ਉਰ ਵਿ 
`੪.ਜਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭ 

੨੧੦੧੦ 

ਨੀ 

੨ | 

ਅਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਨੂੰ 

ਲੈਣਾ )1 
ਘਾ | 

ਪਰਖ 
ਨ 

ਹੈ | 
੨੩੦੨੬੦ ੧੬7 

੍ 
“ਮਾਣੋ ੍ ਇਿ ਤੱਤ ਸਾਰ ਜਾਣ 

ਕਟ ਦਵੇ 

ਲਤ ਅਤ ਣਾ 

ਪਰਮਾਨਦ 

ਸਰੂਪ ਉਧਾਰ ਹਰੀ ਜਸ 

੨੬੩੦੬ 

੨. 
ਲਨ ਨੇ ਅਥ ਦੇਹ ਦਾ ਉ ਵਾਲ ਜੀ ਸਨ 

6੨੬੯੬੬੧ 

( 
ਦਿਰ 

ਇਸ ਦੁ ਕੇ 
ਦੇ ਗੁਣ 

੨੨੬੯੦ 

0] 

ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਿਲ 

ਭੂ ਦੇ ਗੁ ੨੨੪੩੪ 

0 
ਇਸ ਮੰਗਤ 

ਵਿਚ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 

5੨੨ 

1 

8. 

ਸਗਤੜ ॥ ਅਤੇ 

20226 

॥। 

ਸਾਧ 

੨੧੬੭ 

(0 ੫-੬. ੨ 
ਸੁਣ ੧੦੦੨੧੨੯੨ 

੧ 

ਨਾ ਬਚਨ 
੨੭੨੦੦੦੦੦੬ 

ਰਾ 

92੧੨ 

0 

2੦੨੦੨੦੬6੬ 

11 :੭੦੧੩੧੫੩੦ 
ਚ ਲਾ 



ਨਿਾ 
2੬੩ 

੦) 

ਮਾ ੜ
ੇ
 

੨੦੬੫੩ 
੨੦੨੦੬ 

ਭੀ 0 
ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ 

ਮਹ 

੬੦੬ 

ਰੇ, ਉ 

੧) 

੨੦੨੦੨੬੧੬੧ ਫੱਖਿਆ ਕਰੇ 
ਹੀ ਸੁਖ ਆ ਰੰ 

2੦੦੬੫੦੯੬ 

ਦੇ 7 

ਸਦਾ 

00 

ਰ
ਾ
 

(੦ 
ਦੀ ਮਰਸਸ਼ਰ ੩ 

ਵਿਚ 

ਲ
ਏ
 ਰ
ਿ
 ਤੀ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 

੨੧੬੬ ਇਨ 

ਦੁੱਖ ਨ
 

ਵਾਲਿਆਂ 
ਹੁੰਦੀ ਮਹ 

ਜੰ ੨60੬8 
ਜਪਦੇ 

(ਕਿਉਂਕਿ 

ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ 
ਚਿੰਤਾ ਦੁਰ 

0 

(
੬
4
4
4
 

ਕੌ ਨਾਮ 

&, 
ਸੀ 

ਹੁੰ 

ਕੇ 8. 

) 

ਰੇ 

1 

੨੬56੬ 

ਹਿਲਾ 
ਜਾਸੀ 

ਇਮ 
ਹੈ 

, 0
7
6
6
 ਨ
ਾ
ਦ
 

% 
-% 
ਦਬ ਸਾ 

<< | 

5, 
(ਹੁ ਰ
ੇ
 ਰ
ਮ
 ਰ
ੀ
 

ਉਪਰ 

ਰਾਸ ਲੀ 

ਪ. ਇ 
ਭੁ 

ਦੁੱਖ 
ਵੇ ਹੇ ਉ: ਹੈ ਅਤੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋ ਦੇ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ 
ਮੰ 

(8 
ਰਹੋ। ਚੇ ਜੋਕਿ ਹੇ 

ਰੱਬੀ- 

ਆ
 

ਰੇ ਹੀ 

੍ 

( 
ਲਾਭ ਦਾ ਰਿ ਆ

 ੬45੧9 ਤਾੜੀ 
ਲੀ ਗਮ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

( 

# 

੨3 

! 

0
 

ਉ 

1 

੫) 

0 ਉ: ਹੀ ਰੁਪਾ ਾਵ ਸੱ ਆ
 

ਚ ਸੀ 

ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 

ਮੀ 

( 

੩੩ 

੨ 

< 

ਗੁਰੂ 
ਵੇ ਹਨ 

॥ 

ਰੰ 

ਜੀ 

ਜੀਵ 
ਰਪ 

ਪਾਏਗਾ, 
ਰ
ਿ
 

੧੦. 

ਜਾਂਦੇ 

ਜਾ 

00 

6 
2. ਅੰ 

ਨਾਮ ਡੂ ਮੁੱਲ 
ਨਾਲ 

ਹੋਰ 

ਆ 

ਮਿਤ 
ਸ੍ਰਿਸਟਿ 

॥ 

ਇਹ ਹੇ ਗਿਆ ਮੁ ਵਿਚ 
ਕਿ 

ਵ
ਾ
 

1 

੍ 

ਲਓ 

ਵਿਚ 

ਪਰੀ 

| 

ਮੀ 
ਨ
 

ਦਾ 

ਦੀ ਟੇਕ ਮਨ 

ਲੀ ੬੬4 
ਅ
ਪ
 

ਮਹ 

ਨ 

(
੫
੫
 

੍ 
ਟੇ ਨਾਮ 

ਇਸ 

ਦਰਸਨੁ 
ਜਾ 

ਹਰਿ ੨ 

0 

ਆਵੇਗੀ 
(440 

[6960 
੨. 

ਰਨ ਕਮਲ 
ਸੁੰਦਰ 

[| 

1 

“੮ 

< 

ਕਰ 
ਦੁ 

ਦਿ 

ਅਜ 

4 

। 
ਨਾਲ ੬9 ਇੱਕੋ ਰ 

ਕਿ ਹੇ ਦੱ ਇਉਂ 

੩. 
ਨ
 

ਮਾਰੀ 
ਰਸ 

ਨ ਤੁਲੇ ਦਰ 
ਦੇ ਹਨ ਵੇਗ, ਮ 

ਸਰਲ ਦੁ 
(੫ 

[ 

1੬ 

1 

( 

ਹਰ ਰਾ 
ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀ ਹਕ 

੍ ਧੰਨੁ 
ਪਤ 

ਕਾਲੁ ॥ 

(੨ 

ਤੈ 
[2 

। 

(0) 

ਹੀ ਰਿ ੩
੨
੦
੨
 

੬ ਅ
ਰ
 

੨ ਵ
ਾ
 ॥ ॥੮॥੨੨॥ 

(0 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁ 

ਕੋ 

- ਜਿਸੁ ਨਿਕਟਿ ਪਦੁ 

ਵਿਚ ( 

ਤੁਹਾਡਾ 

ਆਂ, 

ਨ 

% 

= 

ਮਿਟੈ 

ਵੇ 

ਜਿਸ 
ਲਟ 

ਦਾ 
ਹ 

ੱ੍ 
ਮਿ 

0 
ਤਿਸ 

ਵਾ 
ਤਤ 

ਭਉ 

ਐਸਚ 
ਰੀ 

ਸਟਿ- 
--ਜਿਸ 

ਦਰਸਨੁ 
( 

(8 ੧. 
0
੬
 

ਟੈ॥ 

੯. 
ਰ੍ 

ਕੀ 
ਕੇ । ਅਨੁਪ 

। ਸਫਲ 
ਧੈਨੁ- ਨ 

00 
ਉਬਰੈ 

ਛੁਟ 
॥ 

6
0
6
 

ਕੇ। 
੩ 

ਹੈ। ਰੱਡਾ। ਰੱ 

6 
, ਉ 

ਜਪ 

ਦਖ 

2. 

” 

ਸਹਣਾ 

੬ 

0 

੨ ਜਿ ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ੩ 

੪2੨੦ ਦਾ -ਨ ਤੋਂ ਡ। ਮੂ 

ਕੀ ੩. 
ਕਿਰਪਾ ਖੈ ਤਿਸੁ 

ਸਖ 

ਪੇਖਤ 
ਆ
 

ਪ੍ਧਾਨੁ ਕਾਇਮ 

00 

ਹੀ 
8. ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭੁ 

ਹੋਵਤ 
॥ 

॥ 

ਦਰਸਨ ਲਾਸਾਨੀ, ਮਰਾਦਾਂ _ ਮਨਜ਼ੂਰ। --ਸਦਾ 

0 

& 

ਜਿਸੁ 

ਮਨਿ ਅਹਕਾਰੁ 

ਵ 

ਹੋ ਸਕ, 
ਦੀਦਾਰ -ਕਬੂਲ, 

ਪਦੁ 

. 

ਜਨ ੫ ਮਾਨ ਦਲ 
ਰ
ਿ
 

ਦਾ 
ਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

। ਅਮਰਾ 

ਹੀ 

1 
- 

ਲਾ 
ਜਾਇ 

ਕੋਇ 
ਰਾ 

ਜਿਸ 
| ਪਰਵਾਨੁ ਦੇ 

ਲੇ 
ਹੇ 0 

। ਏਂ ਕਰ ਕਉ 
ਗੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ? ਉਬਰੈਂ-- ਪ

ਿ
 

ਕੀ ਹੈ? ਅਭੁੱਲ । 

੍ 
ਤਿਸੁ 

ਨਾਰ 
ਜਾ 
ਸ
ਕ
 

ਨਾਚ ਨਿਥਇ 

(੫੫0੬0 
ਨ
 

6 

[ ਨਰ ਉਘ ਲ ਤਤ, ਵਨ-0੩ 
ਵਸ 
ਨ
 

ਵਕ. [ 

2, 

ਨਕ 

ਤੋਂ ੮ 

= 
`= 

ਗੁਰੂ ਪਰ 

]ਡੰ ਦਾ ਤੂ 

ਹੂ 

ਹੀ ੧੦. 

“ ਤਿਸ ਫ
ੀ
 

ਨ 

. 

ਕਿਉਂ 9
 

ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਚਲ ਕੇ ਜਗਤ 

ਤਤ 
`ਤਾ ਕੈ-ਉ 

ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍: “੨੪੨੫੨ 
ਹੀ ਨ 

। 

ਪਦਾ 
ਕ
ਿ
ਉ
 

ਕੰ 

ਥਾ 

: ੧. 

ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
੩ | 

ਘਰ ਅਤਿ 

0 

& 

੨; | ਨੰ ਪਹੁ 
| 

ਪਿ 

4 ਫੀ 

ਵਾ 
ਉ: 

ਹੈ ਜਿਸ 
ਦੀਦਾਰ 

ਹਥ 

ਹੈ 

ਹੀ 

ਨ 
ਲੋਤਾ। ਸੂਰਾ 

ਪ
ਿ
 

ਜੋ ਕੋਈ 

ਦਿ 
-ਉਤਾਰ 

੧ 

ਹੀ 

ਤੋੱ 
ਹਵੇ ਦਾ 

੨. 
ਭਾਵ 

ਉਰ 
ਚਰਨ 

 ਪੁਰੀਆਂ 0 

( 
ਖ਼ਲੜਾ 

ਦਸ 

ਤਤ 

੮ 

ਪਾਰ 

ਤੇ 

< 

। 

9) 

ਹੇ ਮਰ 
ਸਕਦਾ 

ੱਜ ਕੇ 

ਕਰ 
ਦਿ 

 ਗ਼ੁਰੁ 

ਮੁਰਾਦਾ 

ਕਉ 

੧੧ 

ਜੀ 

ਹੁੰ 
ਹੂ 

ਭਜ 

੨ ਜੀਵਾਂ ੨, ਜਾ ਦਾਣ 

ਦੇ 

੦੨) 

। 

ਮੈ ਸਾਈਂ 

ਤੌਂ ਦੂਰ 

[ ਕਦ 

ਵੀ 
ਦ, 

ਦੀਦਾਰ 

੨੬੦੧ 

ਨ 

ਐਂ 

ਬਚਾਅ 
ਤ਼ ਫ਼ 

ਨ
 

ਕੋਈ 

ਪ੍ਰਭੂ 

ਦਾ 

5੨੧੨੬ 

1 

ਦ਼ਾ 
ਪ੍ਭੂ 

ਜੀਵ (ਹੋਰ 

ਜਿਸ 
| 

ਤੇ ਉਸ 

੨੬੯੬੦ 

& ਪ੍ਰ: 
ਜੀਵ ਰੋ! ਉਸ 

ਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਹੈ ਹੋਵੇ)। 
ਜੈ ਰਲ 

੨੦੬੬੦ 

੍ 
ਨਦੀ ਮਿਰ ਵਿ 

੬੬ ਕਹੋ 

ਸੀ 
੨੦੨੨੦੨੬ 

16 ਉ: 
੍ ਜਾ ਹਰ 

| (੪੬੫੫੬ 
੬ 
। ਪਰਾਪਤ ਸਿ ਜਪਦਾ 

8. ਉਸ 
ਵਾਲਾ 

੨੦੨੦੨ 

( 

ਹੇ ਪਿਆਰੇ 

ਹ 

ਛੂ 
ਰ੍ 

ਕਰਨ 
੧੨੨੦੬ 

(0 
੨. (ਹੇ ਰਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰਿ ਜਾਣਗੇ 

੨6੨੬੪ 

। 
`ਹੀ ਉਸ ਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿ ਮਿਟ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ 

ਸਕ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗ
ਾ
 

ਮਰ ਭਰ 

੧੨੦੧੬੧੬੧੦ 

੨15 

ਹਾ 
ਦੁ 

ਰਖ 

ਨ, 

2੬੬੦੬ 

ਹਉ 
੩. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿ 

੨੩੪੨੨%੨੬ 

ਜਿ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ.ਕਿਰਪਾ 

2੬੯੨੨੦੩ 

0 

ਪ੍ਰਭੂ 

੨੦੨੦੨ 

0 
੪. ਉਸ ਪ੍ਰ ਹੈ। ੨੨੬੬੧ 

ਨ 

ਜਸ 
4੨੧੬੫੬੦ 

ਰਾ 

੫੬੦੬੬ 

੧ 

੨6੨੧੬ 

6 “੨੬੧੨੨੫੬ 

ਲੈ ਵਨ 



(7੨੧੬(੨੯੬(੬੦੨੦੨੦=(੨੯੦੦੨੨੦੨੨੯੨੦ਵ੯੨੬੧੬੧੦੨੦੨੬ ੨੬੯੬ 

(0 ੫. ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ 
। ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੬. ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘਟ-ਘਟ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ 

0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

0 ੭. ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, 
ਨ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 

ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਨ ੮. ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ 
ਿ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 
(ਰੰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । 

ਮਹ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ 
ਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਲਹ ੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 

ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ।੮੨੨। 

੍ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਬਾਈਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਗਤ 
੭ ਚ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ, ਅਧੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਬਈ ਜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਰਗੇ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਕਈ 
ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੈਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ 
ਧਰਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 
ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 
ਖਲ੍ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋ' ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 
ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਉਸ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ 
ਗੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ 
ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ' ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਰਨਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਤੇ 
ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਤੱਕੋ, ਇਕ ਸ਼ਤਰੈਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ 

ਵਜ਼ੀਰ, ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਰਥਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਗ 
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਬਲ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ 
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ਪਦ ਣਾ ਆ 

ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਘਰ ਦੀ 
ਛਲਾਂਗ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 
ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਾਜਾ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ 
ਕੀ ਪਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਭ ਮੋਹਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਛੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਪੀ 

ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ , ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਆਪ ਭੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ 

ਵੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਤਰੈਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਮੁਹਰੇ ਹਾਂ , ਵੱਖ- 
ਵੱਖ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ 
ਕੋਈ (ਮੁਹਰੇ) ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਜੀਵ, ਯਾਤਰੂ ਕੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ, ਤਥਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 
ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੀਨਤਾ, ਅਧੀਨਤਾ ਜਾਂ 

ਨਿਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪੜ, ਤਥਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪੜ 
ਦੀ ਸਾਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਟ ਜਾਂ ਨਰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ 
ਕਿ- 

ਬਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚਉਪੜਿ ਕੀਤੇ ਚਾਰਿ ਜੁਗਾ ॥ 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣਿ ਆਪਿ ਲਗਾ ॥ 

(ਪੰਨਾ ੪੩੩) 

ਭਾਵ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪੜ ਦੀ ਨਿਆਈਂ' 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦੇ (ਅਤੇ ੪੮ ਖ਼ਾਨੇ 
੪੮ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ) ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਜੋਤ 
ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਨਰਦ ਗੋਟ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨੁ ਆਪੇ ਪੁਰਣੁ ਦੇਇ॥ 

ਇਕਨੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਕਿ ਚੁਲੈ੍ ਰਹਨਿ੍_ ਚੜੇ ॥ 
ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨਿ੍ ਇਕਿ ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ੍ ਖੜੇ ॥ 

ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ॥ _ (ਪੰਨਾ 8੭੫) 

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ (ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਦੁੱਧ 

ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਾੜ੍ਹਨ 
ਲਈ ਨਿੱਤ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ 

੨੫੬੧੬ 
ਕਲ ਲਾਅ ਤਾ ਕਲਾ ਦੀ 

ਗਾਉਂੜਾ ਸ਼ਖਮਨਾ #% ੫-੫ਨਾ ੨੬= 

੧੭ 

(<< 
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੨੭੫੦੨ ਇਆ 
ਰਾ ੧੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦੦੦੦੧੦੬੦ 

ਮੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੌਣ 
($ ਲਈ ਨਰਮ-ਨਰਮ ਲੋਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਵਿਚ, ਪੱਖਾ ਆਦਿ ਝੱਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਜੈਤ” ਹੈ। ਇਹ “ਜੋਤ” ਸ਼ਬਦ 
6 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਜਾ ਜਾਂ ਕਲ (ਮਸ਼ੀਨ) 
ਰੰ ਤੂਤੀ, ਵਾਜਾ, ਸੌਖ, ਘੁਘੂ, ਬੈਸਰੀ, ਮੁਰਲੀ, ਸੀਟੀ, ਰਣਸਿੰਗਾ, 
ਰੀ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ “ਜੈਤ' ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਰ ਬੰਦੇ 
। ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 
ਲੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀਂ ਦੀ 

ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਉ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ 
ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ 
ਤਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 

&ਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 
$ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ-- 

<੧੬੦੦੯੬੦੦੯੬੯੬% 

1 
00 
ਨ 

ਹੈ 
1 6 

( 
ਨ 

1 

੭੨੧੨੦, 

ਰੰ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥ 
0 ੍ (ਪੰਨਾਂ ੫੦੦) 
0 ਹਾਂ 

ਨ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਬੋਲੈ॥ __ (ਪੰਨਾ ੨੬੨) 

(ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
01 

0 ਜੀਅ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ॥ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥਿ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ॥ (ਪੰਨਾ ੬੨੬) 

ਬੱਸ, ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਹੈ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਈਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪ੍੍ 

ਹੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

। _ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇਈਵੀਂ ੪: 
4 ਵੇ 

ਹਉ ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਰਹ ੧. ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ 
6 ___ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥ 
ਇ ੨. ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੈਤ ਭੇਟਿਆ 
0 
ਨ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 
0 ੧ 

 __ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਅੰਜਨੁ-ਸੁਰਮਾ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੰਧੇਰ ਰੰ 
ਨੰ ਬਿਨਾਸੁ-ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ। ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 
0 ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਪਰਗਾਸੁ-ਚਾਨਣ। 
( ੪ 

ਨ << ਦੱ 

6 ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਬੜਾ 

8 ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ 
ਮਰ ਸੁਰਮਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ) 
ਰੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(1 
%੨੦੨੬੦੨੦੬੬੬੨੬੯੬੦੦੨੬੬੨੦੦੨੬੦੨੨੬੬੦੬੯੩੦੬੯੩੯੬(੬੯੬(੬੬੬੦੨੧੨ 

(੫੧੩) 
੯੨੨ 

(੭੩੮੭ "੭੩ - ੩੩੮ 
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੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।% 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

ਅਲੀ ਕਾਲਾ ਅਨ ਦਾ 

੧. ਸੈਤਸੈਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ 
੨. ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ 
੩. ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ 
੪. ਅਨਿਕ ਰੋਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥ 
੫. ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 
੬. ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮੁ ॥ 
੭. ਸੁਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ 
੮. ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 

੯. ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥ 
੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥ 

੫ਦ ਅਰਥ “ ਅੰਤਰਿ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ । ਨਾਨਾ-ਕਈ ਕਿਸਮ 

ਦੇ । ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ-ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਮਿਗ੍ਰੀ-ਪਦਾਰਥ । 

ਏਕਸੁ--ਇਕੋ ਹੀ ਘਟ ਵਿਚ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੀ। ਬਿਸ੍ਰਾਮ- 

ਟਿਕਾਣਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਂਧਿ-ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ 

ਨਾ ਉੱਠੇ। ਅਨਹਦ-ਇਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ। ਤਹ-ਉਥੇ, ਉਸ 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਨਾਦ-ਅਵਾਜ਼, ਰਾਗ। 

%#ਰੱਲ' / 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਮਿਠੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ? 
੧. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸੈਗਤ 

ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 
ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਾਵ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ? 

੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ 
ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

੪. ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ (ਰੈਗ) ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। 

੫. ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਰੂਪ ਹੈ। 
੬. ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉਸ ਮਲੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

੨੦੦੦੦੨੦੨੦੨੨੨੦੨੦੨੨੦੨੬੭ 
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ਸਰ, ਕਾ 
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੭. (ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ) ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ- ੯. ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। | 
ਹੀ ਆਤਮੇ ਅਫੁਰ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ੧੦. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਨੂ 
ਹੀ ਅਚਰਜ ਇਕ-ਰਸ ਰਾਗ ਰੂਪ ਅਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ___,__ ਸੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ $ 
& ੮. ਜਿਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੨। & 
.. (ਨ । 2 2 ਸੈ 1 
ਊਂ ਇਸ ਲੰਚ ਬਦੀ ਜੇ ਰਲਿਆ ਨਹੀ ਨਲ ੧. ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਲਾ ਦੇਖੁ ॥ ਹੀ 
ਪੀ ਲੀ ਹੀ ਪੀ ਨ ਸਸੀਅਰ 0 
ਉ ਉ: ੯. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! (ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ) ਇਸ __' ਸੂਰ ਨਖ੍ਤ੍ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥ ਨ 
2 ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ੩. ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥ ਹੀ 
। ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੪. ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥ । 
(6੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ __ ੫. ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ ਨ 
0 ਉਸ ਅਨੰਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।੧। ੬. ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥ 0 

ਉਲਕ ਲ ਅਤ 
ਇਤ 0 ੧. ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥ ੭. ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ | 

$ ੨. ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥ ੮. ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ ਮਰ 
। ੩. ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ ੯. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ੍ 
6 _ 8. ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥ 
ਕੀ ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਸਸੀਅਰ--ਚੰਦਰਮਾ। ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਨਖ੍ਤ੍- ਨ 
੍ ੬. ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ ਤਾਰੇ । ਸਭੁ ਕੋ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਕਲਾ-ਤਾਕਤਾਂ। ਕਰਿ-ਰਚ ਕੇ। ਨ 
੭. ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੈਤਰ ਮਾਹਿ ॥ ਮੋਲਿ-ਮੁੱਲ ਤੋਂ । ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ-ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਾਰਿ ਨੂੰ 
0 ੮. ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥ ਰਹਿਓ-ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਤਿ ਪੋਤਿ-ਤਾਣੋ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ। ੧ 
0) _੯. ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ ਬਿਸਾਸੁ-ਵਿਸ਼ਹਾਸ, ਯਕੀਨ। ਇੰ 
$! ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥ ਅਰਥਾ : 
ਨ __ ਪਦ ਅਰਥ : ਧਰਨਿ-ਧਰਤੀ। ਪਇਆਲ--ਪਤਾਲ। ਸਰਬ ੧. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਨ 
0 ਆ । ੪੩ ਘਰ ੫ ੍ ੨੩ ਘ ਭੂ 

0 ਲੋਕ-ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ। ਬਨਿ-ਜੈਗਲ ਵਿਚ। ਤਿਨਿ-ਤ੍ਰਣ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੱਕੋਂ ! (ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਮਹ 
ਮੂ ਵਿਚ, ਘਾਹ ਆਦਿ। ਪਰਬਤਿ--ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ- ਆਦਿ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
। ਹੁਕਮ। ਕਰਮੁ-ਕੰਮ। ਬੈਸੈਤਰ-ਅੱਗ। ਕੁੰਦ-ਕੂਟ । ਦਿਸ-ਤਰਫ਼, ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ)। 6 
0 ਪਾਸਾ। ਭਿੰਨ-ਵੱਖਰਾ। ੨. ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਓਹੀ (ਪ੍ਭੂ) ਹੈ। ਨ 
ੜੇ ਹੈ ਛੇ 7 _੍ ਮਤ ਰੰ 

(0 ਅਰਥ : ੨. ਸੋ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ $ 

(ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ ਲਉ ਰਾ ਹੀ 
2 ਹੈ? ਰ< ਸਾਰਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁ ਅਡੋਲ ਹੈਂ, ਨਹ 
515 ੨  = ਉ 0 ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ । ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰ੍ ਨ ਹੀ 
ਨ __ ੨. ਹਰ ਥਾਂਈ; ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ੫. (ਉਹ) ਸਾਰੀਆਂ ਰਿ ਮੀਨ ਨੀ 
ਉਹ ਤੇ. ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਿ । 
00 ੪. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿ 
1 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। । 
੮ 

੍ ਰਖ < ਵਰ ਹੱਥ ੧1 

$ __ ੫. ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਹੈ, 2. ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

| __ ੬. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਹੋ _£__ ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਮੂ 
1 ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉ:੯-੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਸ ਮੂੰ 
ਹੂ _ ੭-੮. ਫਿਰ ਉਹ ਪਉਣ ਵਿਚ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਅੱਗ ਵਿਚ, ਚਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਹਜਤੀਦਾ ਇਜ਼ .ਊ 

ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚ, ਦੱਸੀਂ ਪਾਸੀਂ (ਸਾਰੇ ਥਾਂ) ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨ 
ਰੰ ਹੈ। ੍ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩। ਮਹ 
6੨੦੬੬ ਟ੬੨੬੦੬੦੨੧੦੧੬੦੨੯੨੨੦੨੦੨੨੦੦੬੯੬੦੬੦੦੯੦੯੦੬੯੦੪੬੦੧੨੦੬੦੦੦੨੦੦੨੯੦੪੨੦੬੬੦੨੦੬੦੦੨੪੬੦੬੨੬੪੨੯੬੪੨੦੬੧ 92੬੬੬%' 
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ਕੜੀਆਂ ਜਾ ਬਰੀਆ 

ਨ 

।੍ 
ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦ ਦੇ ਹੀ ਉਂ 
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ਰੰ ਪੀ, ਟ੯ਟ੨੨੦੦੨ 

(<੦੩੬੦੬੪ 



(੫੧੬) ਗਾਉੜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ₹੬੪-੯੫ 
੧੦੧੩੨੯੨੬੧੬੦੯੬੯੦੦੬੦੧੨੯੬੬੬੦੬੦੬੯੬੯੬੦੨੧੨੨੦੨੦੨੬੦੬੯੬੦੨੦੨੦੬੨੬੬੦੬੦੨੬੯੬੦੦੬੨੬੬੬੬੦੬੬੦ 4੨੦੨੨੨੬੨੬੬੦ 
) 

੧ ਉ ੭. ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪੜੋ ਰਹੈ ॥ ੯. ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਹਰ 0 ੮. ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥ ੧੦. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 
0 _੯. ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ ਪਦ ਅਰਥ : ਇਸ ਤੇ--ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ'। ਓਰੈ-ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਰੇ; ਰੱਬ 8 
) ੧੦. ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਨੈ-ਕਿਸੇ। ਕਰਤੂਤਿ-ਕੰਮ। ਨੀਕੀ-ਚੰਗੀ। ਜੀ ਨੂ ਹੈ 

0 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਤੂਤ--ਜੀਵ। ਵਰਤਾਰਾ--ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ--ਦਿਲ ਦੀ । ਸਾਚੁ-ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਸਭ-ਸਾਰੀ। ਓਤਿ ਧੋਤਿ-- ਿ 

0 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੈਨ-ਅੱਖਾਂ। ਤਨਾ-ਸਗੀਰ। ਜਸੁ-ਸੋਭਾ। ਖੇਲੁ- _ ਤਾਟੈ'ਪੈਟੇ ਵਾਂਗ। ਮਿਤਿ-ਮਿਣਤੀ। . 
0੧ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ-ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਧਿ- ਅਰਥ : ( ਕੰ ਰਾ =ੜ = 

ਓਂ (| ਵਿਚ, ਅੰਦਰ। ਅਲਿਪਤੋਂ-ਨਿਰਲੋਪ। ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ । (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ 
0 ਅਰਥ : ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
& ਪ੍ਰ: - ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੂੰ 
(ਹੀ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਤੁਸੀਂ ਇਉ' ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ੨. ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ 

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ? ਸਿ ਹੀ ਹਉ __ ੨. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ___ ੩. (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੪. ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ 

0 ੩. ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪ. ਉਹ ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨ 
ਮੰ ਹਨ। ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ॥ 
0 ੪. (ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ੬. (ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ) ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰ ਹਉ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
0 ___ ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! (ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ) ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ 2. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਾ ਵੱਡਾ ਨੂ 
ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । 
][ ੬. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ੮. ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। 
ਹਰ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ੯. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਨੂੰ 
6 ੭. ਉਹ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉ 
ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੧੦. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰ 
0 ਵਤਨ ਨੇ ਜੋ ਤਿਨਾ ਭਜਾ ਉਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।% 1 
ਜੀ ( ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ | <. - ਆ ॥ 

੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ___' ਰਿ ॥ 
0 ̀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ __' “ਓਰ ” ਮੁੰਡੇ ਅਤ 
ਪਿ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਓਹੁ ਧਨਵੇਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੈਤੁ ॥ 
ਨ __ ੧੦. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ __ ੪. ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 0 

ਤਤ ਹਲ ਨੀ ੫. ਧੈਨੁ ਧੈਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 11 
। ਆ ੬. ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ਨ 1 8 ਦੀ ੬ 5੧ 
(੧. ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ ੭. ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ ਹਉ 
0) _੨. ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ ੮. ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ ਰੰ 
੩. ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ ੯. ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
ਹੈ 2 ੬ ੨1 $ ੪. ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ ਨ 
0 ੫. ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ [ਜਰ ਮਿ ਪਤਿਵੰਡ- 1 
6 ੬. ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥ ਨਿਰੀ ਗਾ ੬ ਹਰ ਦਿ. ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ-ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੂ 

੭. ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ--ਜਿਸ ॥ 
੯. ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਧੰਨੁ-ਮੁਬਾਰਿਕ। ਸੁਆਉ-ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਮਨੌਰਥ। ਨ 

੩) ੯੨੧੨੦੮੧੨੯੨੬੧੨੬੦੦੨੦੧੬੦੬੧੦੦੦੦੦੯੬੯੦੯੬੯੨੬੦੦੦੨੪੨੦੧੬੦੨੦੦੦੦੬੬੪੨੯੬੨੦੨੧੨੦੨੦੬੯੨੦੦੦ਟ੯੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੩%) 

ਨਧਾਂਤਕਾ ਸਨੰਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 

ਲਾਅ ਲਾ ਦਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜੀ (੫੧੭) ਕਿ ੫-੫ਨਾ ੨੬੫ 
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ਰਿ ਪ੍ਰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ੨. (ਸੁਖ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ) ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 
। ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

0 ੩. ਹਾਂ, ਹੈ ਭਾਈ! ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਤਮ ਕੁਲ 
੧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਿ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
੧ ੪. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 _ ੫. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ 
0 ਦਾ ਆਇਆ ਭੀ ਸਫਲ ਹੈ। 
0 ੬. ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ੭. ਐਸੇ ਜਨ ਦੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 
0 ਹੈ ਕਿ, 

0 ੮. ਉਸ (ਜਨ) ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 

0 ਵਿਚ) ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ੯. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤਿ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਨ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ 

_ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।੮੧੨੩। 

0 ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਤੇਈਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ 

ਨ  ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁ ਕਾਰਣ 

ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਨਿਤਾ 

ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ- 
0) ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ 
0; ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 
6 ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ 
ਤਰਹ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਂ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ 

ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਢੀਠਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੁੱਦਰਾਪਨ, ਜਾਂ 
ਰੂ ਸਾਡੀ ਹੂੜ ਮੱਤ । ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖ, 

0 ਨੱਕ, ਜੀਭ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ। 
ਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਵਿਦਿਆ, ਬੇ-ਇਲਮੀ ਜਾਂ 

ਨਾ-ਵਾਕਫ਼ੀ। 

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੀਠਤਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੁੱਦਰਾਪਨ ਦਾ 

ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸੇਗਾ 

6 ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ 

| ਮੱਖੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਬੈਦਾ ਆਪ ਖੁਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹੁਰਾ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਸ ਦਾਂ ਬਚਾਓ ਤੱ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੈ 
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ-- 

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਉਗਨੁ ਕਰੈ ॥ 0 
ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪੁ ਕੂਏ ਪਰੈ ॥੨੧੬॥ _(ਪੰਨਾ ੧੩੭੬) ਨ 

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ੇ ਧੋਖਾ ਨੂ 
ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁੰਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਪਿੱਤਲ ਨ । 
ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈ! । 

ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨ ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ। ਨੱਕ ਭੀ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਪਣੀ 

ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੈ 
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ 

ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ $ 
ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ 
ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ, ਰੰਗ- ਮੂ 
ਰੂਪ, ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ, ਸਵਾਦ, ਅਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਹ 

ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ' ਨਾ ਪਈ &੍ 
ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ 
ਕੀ ਇਤ 
ਨਾਭ ਗਮ ਸੀ. ਮਗ, ਨੱਥ ਕਿਲ ਨਲ ਦਮ ਵਿਦ 
ਸੜ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ, ਕੈਨ ਕਿਸੇ ਖੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੂੰ 
ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੈ 
ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ 

ਸੋ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ- ਨੂ 

ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਨੈ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲ, ਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਡੀ ਅਤੇ ਨ 
ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚ ਵਿਹਾਝੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( 

ਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ 
ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਅਵੱਸ਼ ; 

ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ; 
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ £ 

ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨੂੰ 

ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਨੈ? 
ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਇੰ 

ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈ 

ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡੱਰ ਜਾਂਦੇ ਮ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਅਤੇ ਸੈੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨ 

ਰਜ ਲਕਾਰ ਗਜ ਇਤਰ ਰਲ ॥ 

ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੧ 
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ਅਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸੁਰ ਗੰਥ ਸਾਉਬ ਜੀ (੫੧੮) 
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ਡਾ 

ਮਰਦ ਅਰ 
ਵਿਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਅਗਿਆਨਤਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਤੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਝੰਡੀ, ਜਾਂ ਲਾਲ 
ਬੱਤੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 
ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਏ ਵਿਚ ਓਹੀ 
ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ 
ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-- 

ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥ 
ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੭) 

ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 

ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਭੀ ਹੈ ? 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਪੀ ਰਤੀ 
ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 
ਤੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੜਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਨੋਤਰ-ਹੀਣ ਬੰਦਾ ਉਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਕ 
ਅਗਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਚਾਰੀਏ ਕਿ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ 
ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਜਾਂ 
ਅਗਿਆਨੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਤਥਾ ਆਤਮਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ 
ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇਹਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 
ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾ ਜਾਣੀ॥ 

ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥ 
ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ 
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ॥੫॥ (ਪੰਨਾ ੧5੦4 

ਭਾਵ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਅਗਿਆਨਤਾ 
ਹੈ, ਸੋ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਾ 
ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੋਰਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ 
ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਰਮ 
ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ 
ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੈਂਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ . 

ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਾਂੇ। ੩ 

੧੨੧੨੨੭੨੦੭੦੦੭੦੭ 
ਦਿ 
2੧0੦੭੬੧੧੬੦=੦੬੦੦੦੬੦ ੭੨4੧ ੨੫੬੧ ੧੧੨੦੬ 

ਕਰਨ ਹੋਮ ਨ ਹੀਨ ੨੬੪ 
੨੭੨ ੧੭੩੭੨ ੨੨ ੬ 2੦੬ 

ਲਾ ਅਲ ੯੭੦੭੦੦੨੦੨੧ 

ਮਰ ਅਮਰ -ਕਗਰਕ ਸਨ, 
ਲੌੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- 0 

ਇੰ 0 

ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਮਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ॥ ਹੱ 
(ਵਾਰ ਗੂਲ਼ਗੀ # ੫, ਪੰਨਾ ੫੨੦) 0 

ਸੋ, ਇਸ ਗਿਆਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨ 
ਜਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ-ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ 

ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਤੁਲਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਜ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੂ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਅੰਜਨ ਅਥਵਾ ਸੁਰਮਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। 
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ੧ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਨ 

ਗਿਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 0 
ਲੂਗੀੰਂ ਮਹਲਾ 5, ਪੰਨਾਂ ੭੬8) ਨ 

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨ 
ਤੇਈਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੂੰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਅੰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਨੂੰ 
ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੂੰ 

੦੨੦੨੧੨੦੨੦< 
ਦਿ 
੯੬੦੬ 
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ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੌਵੀਵੀਂ ਹੀ 
॥ ੪੧ 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਹ 
੧. ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ॥ _ ਨੂੰ 
੨. ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਨੰ 
ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਪੂਰਾ-ਮੁਕੈਮਲ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ੍ 

ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ-ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨ 
ਹੈ, ਅਟੱਲ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਆਰਾਧਿਆ-ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨੂੰ 
ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ--ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਉ-- ਨੂੰ 
ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ੍ 

ਅਰਥ : ਮੀ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 1 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਨ 

ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨ 
। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਬੱਸ ; ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੂ 
ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।੧॥ ਰੀ 

।) 
੧੨੨੦੦੦੦੦੨੬੧੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੩% ਜਲ 

ਏ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜਾ 
ਦਾ 

(੨੦੨੬੦੬੨੬੬੦੬੬੯੬੯੨੦੧੬੦੨੦੬੬੬੦੨੬(੦੨੦੨੦੦੧੨੦੨ 

ਦੇ 
੬ 
ਨ, ਦਾ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦ 

੧੧੬੯੧ 

ਅਸਟਪਦੀ ॥ 

੬. ਸੈਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥ 
2. ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ 
੮. ਸਾਧਸੈਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ 
੯. ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਕਟਿ-ਨੇੜੇ। ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ । ਪੇਖੁ-ਵੇਖ। 

ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ-ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ । ਚਿੰਦ-ਚਿੰਤਾ। ਅਨਿਤ- 

ਨਾ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਰੈਗ--ਲਹਿਰਾਂ। ਮਨ-ਹੇ ਮਨ। 
ਆਪੁ ਛੋਡਿ-ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ-ਵਿਸ਼ੇ- 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ । ਭੰਡਾਰ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। 

_ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: _ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕਰਤੱਬ ਕੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. (ਹੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਰਵਨ 

ਕਰ। 
੨. ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇੜੇ 

ਭਾਵ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਜਾਣ। 

੩. ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੂਾਸ-ਸੂਾਸ, ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 
ਕਰਦਾ ਰਹੁ । 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

: ੪. (ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਣੀ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 

ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ । 
੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 

ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣੌ' ਰੋਕ 
ਦੇ (ਭਾਵ ਜੋ ਅਨਿੱਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ 
ਤਰੈਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਬਿਰਥਾ ਲਹਿਰਾਉ ਨੂੰ 
ਰੋਕ ਲੈ)। 

੬. ਅਤੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਮੰਗ। 

੭. ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । 
੮. (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਅੱਗ 
ਦੇ (ਸੋਸਾਰ) ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। 

੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। 

੧੦. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 

ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖ, 
' ਵੱ 

ਅਤ 

ਕਰੋ !੧। 
<<, ਦੀ ਦਲ ਰਾ, <੨% ੨"<੨੨੪੧੨%%੦੧੨/੯੩੦੨% <੨੨੨੨੨੨੨੨੦੨੦੨੨੨੨੦੩੨: 

(ਕਲ 624 ਜਲ ਕਲ ਤਲ ਆਂ ਨ ਮਿ ਤਾ ਆ ਲੇ 

(੫੧੯) ਗਾਉਂੜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ “ ੫-ਪੰਨਾ ਕੋ੬6 
੦੧੩ ਪਿ , ੨੩੦੩੦ ੨੩ ੭ 

੧੧੨੦੦੦੬੦੨੦੬੦੦੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦ਟ੦੬੦੬ਣ੦੦੦੬੦ਣ੦ਣ੦<੦੬੯੦੬੦੨੦ ਨ 

੧ 

੧. ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨਦ ॥ 0 
੧) 
” ਵਰ 

<< ਰ ( ਕੂ ੨ 

ਭੂ ੨ (੧ ਕੈ 44੭੩੧ 

੬. ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥ ਮਹ 
੭. ਗੋਪਾਲ ਦਾਸੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 0) 
੮. ਦੁਖ ਭਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਹ 
੯. ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥ (0 

੧੦. ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥ ਹੱ 
ਪਦਾ ਅਰਲ “ ਖੇਮ-ਅਟੱਲ ਸੁਖ । ਕੁਸਲ-ਸੁਖ ਸਾਂਦ; ਸੌਖਾ 

ਜੀਵਨ। ਸਹਜ--ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਨਿਵਾਰਿ-ਹਟਾ ਕੇ। ਨ 
ਉਧਾਰਹੁ-ਬਚਾ ਲੈ। ਜੀਉ-ਜਿੰਦ। ਚਿਤਿ-ਚਿੱਤ ਵਿਚ। ਨ 
ਚਿਤਵਹੁ-ਸੋਚੋ । ਦੁਖ ਭੈਜਨ-ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੀਅ ਨੂੰ 
ਕਾ-ਜਿੰਦ ਦਾ। ਅਧਾਰ-ਆਸਰਾ। ਇਹ 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਰੰ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਕ ਅਨੰਦ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੇਮ, ਕੁਸਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ] 

ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 
੨. ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ । 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੰ 
ਬਚਾਅ ਲਵੇਂਗਾ। ਰ੍ (8 

੪. ਪਰ ਹਾਂ ! ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਨੂ੍ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਪੀਵੇਂਗਾ। 1 

੫. ਇਸ ਲਈ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਇਕੋ ਪ੍ਭੂ ਹੂੰ; 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਨ 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਹੱ 

੧1 

. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਨ 

ਹਨ । ਰ੍ ਆ 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ? 
. ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਵੇਖ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰ 
ਪੇਟ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ & 
ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਭੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ; 
ਨੇ ਦੀਨ (ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ) ਬਣਾਏ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ; 
ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱ 

੮. ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ 
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ) ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਦੁੱਖ-ਭੈਜਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਨੰ 
ਹੈ; ਸਗੋਂ ਪੁਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨ 

੬. (ਇਸ ਲਈ) ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ- 1 

0 ੭ ੧ 

੯੦ 

੬) 

ਬਾਰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ। ਮੈ 
੪ 

ਕਾ ੯, ੭੦ =, ਗਾ, 
੧੨੨੦੨੪੨੨੪੧੭੩੭੦੦੨੯॥੦੨੯੧੦੨੯੯੦੨੯੧੭੩੨੯੧੪੦੩੨੯੧੪੫੨ ੩5੩ (5੩੨5 9੭ 45424-3੩੩੩੧ “੭੨ ੧੭੨੧੩ “%% ... 
ਹਾਂ ੧੯੦੨੭ ਨ ਲਨ ੧੨੬ ੨6 ਲਾਂ ਲਾ ਣਾ ਮੀ 
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(੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹੋ ਸਿਮਰਨ ੯੦ ਰੂ ਸਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਪੇਸ ਨਾਲ 
ਨ ਜੀਵ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।੨। ਕਿਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਠਝ ਦਾ ਪਾਲ-ਬੰਕਾਰਾ,ਉਝਾ ।੩। 
੧. ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥ ੧. ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ । 
੨. ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥ ੨. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥ 
ਮੂ ੩. ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥ ੩. ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ 
0੪. ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥ ੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੈਗਿ ਲੈਨ ॥ ਰਿ 
(ਰੰ ੫. ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੈਗੁ ॥ ੫. ਸੁਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਮੂ 
0! _ ੬. ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥ ੬. ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥ । 
() ੭. ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਰਦੁ ਵਾਜੈ ॥ ੭. ਆਲ ਜੋਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਮਹ 
ਮੈ ੮. ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ॥ ੮. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥ 
ਿ ੯. ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ੯. ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ ੧੦. ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਸਲੋਕ-ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ _ਬਾਣੀ। ਪਦ ਅਰਥਾਂ : ਸਰਨਿ-ਦਰ ਢੱਠੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗ । ਹੀ 

ਉ ਅਮੁਲੀਕ-ਅਮੋਲਕ। ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। _ਜੋਗੁ-ਸਮਰੱਥ। ਪ੍ਰਭ-ਹੇ ਪ੍ਭੂ। ਸਭ ਰੇਨ-ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
8 ਸਫਲ--ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਰਿ ਰੰਗੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਖ਼ਾਕ। ਆਲ ਜੋਜਾਲ-ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ। ਬਿਕਾਰ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ । 
() ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ-ਫ਼ਤਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੌ। _ਰਹਤੇ-ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ। ਪ੍ਰਭਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਖੇਪ- | 
ਐ ਅਨਾਹਦੁ-ਇਕ ਰਸ, ਸਦਾ। ਗਾਜੈ--ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ _ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਣਜ। ਨਿਬਹੀ-ਕਬੂਲ ਮੂ 
0 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਤ-ਉੱਚੀ ਕਰਣੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ । ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
1 

ਲੀ ਅਰਥ : ਅਰਥ : ॥ 
ਹੀ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਮੂ ਲਾਲ ਆਮ'ਦਾ-ਮਿਲਨਪ/ਰੋਓਲ ਹੀ 
($ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਸਾਧ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ? 
( ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਸ ਦੇ ਉੱਤਮ _ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰੂ 
0 ਛੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ 
। ੨. ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ ਹਨ। ਉਸ ਹੂ ਬਰਨ ਜੋਗ ਸਣ ਕੇ ਉਨ ਪਰ ਦੀ ਬਨੇ ਵਿਚ 

੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ (ਉਧਾਰ) ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਿ | 

04449 0 40 ਆ ਜੂ 0 ੪. ਉ ਚੁਣ ਵਾਲਾ ੭ ਮਰ 
ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ? . 

੍ ੫. ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ __ ਊ; 0 
ਮਹ (ਸੈਗੁ) ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਭੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ (ਪੈਰਾਂ ਦੀ) ਖ਼ਾਕ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਦ੍ਰੈਤ- ਹੀ 
0 ___ ੬. ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਰੰਗੁ) ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਭਾਵ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾ ਰਿ 
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹ ਬ. ਪ੍ਰ ਇਹ ਦਾੜ ਤਦੋਂ ਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਾਰੂਆਂ ਨੂ $$ ੭. ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੋ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀ (ਸੈਗਿ) ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲਗ ਸਰ 
0 ਚਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੈ-ਜੈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਏ। | 
। ਵੱਜਦਾ ਹੈ। 1 ਸਿ ਸਾ ਤਿਨ 

੮. ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ (ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ) ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਰੁੱਠ ਪਏ । 
&. ___ ਟਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ੬. ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਹੀ ਭਾਵ ਆਪਣ ਨੂਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ। _ ਹੀ 
6 ੯. ਉਹ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚੀ ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ੭. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਮਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੍ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਿ . 
(੬ ੧੨੦੦੯੨੦੦੨੬੦੨੨੦੨੬੦੧੬੬੦੦੬੦੦੦੬੦੦੬੬੫੦੦੩੧੦੦੨੬੬੨੦੬੦੦੦੦੬੬੦੬੦੨੬੬੬੯੬੦੦੦੨੦੦੨੦੦੦੬੦੨੬੦੨੨੬ 

&ੰ 



ਤਤੀ ਸ਼ਖਮਨਾੰ ਮ: ੫-੫ੰਨਾ 5੬੫-੬੬ ਸੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਬ ਜਾ (੫੨੧) (੨੧੨੦੨੦੨੧ ::੨੦੩੦੪ ਹਦ %੨% ਮਾਸ ਕਮਕਨਾ 

'ਤਕ ਸਟਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੨੯੨੯੨੬੧੨੯੬੧੨੯੬੬੬੦੬੩੯੨੦੧੨੯੦੬੧੬੦੨੦੬੦੬੯੪੨੯੬ ੧ 1 ਰੱ 

੮ ਉਇ ੧੨੦੨੦੨੦੨੫੨੦੦੫੨੫੨੦੨੦੨੫੨੦੨੨੦ ਰਾ ੭. ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

9 ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਰ੍ ਕਿ 
ਜਿ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹੁਣ ਆਪ 

ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋੱ 
ਰਿ ਨਹੀਂ ਧੈਂਦਾ। ਨੀ 

ਹੈ? ਹੀ 0-1401441044044044440446047 ਨੂੰ ਖਟ ਕੇ ਮੂੰ. 
( ੪ # = 

ਕਤ 
੫ = 2 

੧ 

0 ` ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। 9, | 

; ਤੋਂ ਇਸ ਅਬ ਨੂੰ ਕਿਵ ਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਲ ਸਜ ਸਦ ਬਿ ਮਿਲਿ 
ਉ.੯-੧੦. (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਕਿ ਐੀ ਸੱਜਣੋਂ ਮਰ ਰੇ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਉਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ 8 

ਮਰੀ ਦੋ” ਕੇ ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ) ਪਭੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 

0 

1 ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ੭ ਰੀ ੧. ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥ 
। 

ਰੰ ਇਵ ਗੀ ਸਨ ਸਗ ਵਪਾਰ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ_ਤਹ ਸਿਧਿ ॥ 0 

0 ਤੋੜ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ੨. ਬੁਧਿ = ਧਿਆਨੁ ॥ 
(6 ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।੪। ਅਰ ਨ 

ਿ 
ਮੱ ਸੈਤ ਮੀਤ ॥ ੪. ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਹੀ 
£ ੧. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਰੰ 
॥( 

ਚੀਤ ॥ 
੫. 

ਰੱ 
0() 

0 ੨. ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ₹ ੍ _੬. ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥ 0 
ਰਿ ੩. ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ ਸਿ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ॥ ੧ 
.. ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥ ੭. ਸੁੱਦਰੁ ਚਤੁਰੁ 

( 
ਨ ੪. ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਰੋਇ॥ 

੮ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦਿ੍੍ਸਟੇਤਾ ॥ 
ਨ 

ਰੰ ੫. ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਰ੍੍ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ॥ 
( ਸਭ ਲੋਇ ॥ ੯. ਇਹ ਫਲ ਨ 0 
0 _ ੬. ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ 

੧੦. ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥ 0 _ ੭. ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਰ੍ : ਖੇਮ-ਅਟੱਲ ਸੁਖ । ਸਾਂਤਿ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦਾ & 

੧ 

| 

੧ << 
੍ 9% 

0 ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 
ਪਦ ਅਰਥ ਰ '। ਨਵ ਨਿਧਿ-ਨੌਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਨ 

0 ੮. ਬਹੁਰਿ ਨ ਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਇ॥ ਟਿਕਾਉ । ਰਿਧਿ-ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ । ਨਵ ਨਿਧਿ -ਓਥੇ, 1 
[੯ ਗੱਜ ਧਨ ਬਾਟ ਚਲ ਜੁ ਸਵ ਗਤ ਦੇ ਰੇ ਹੀ ਪਟਰਬ। ਜਿਧਰ ਤਰ ਓਥੇ, 
ਹੈ ੧੦. ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫ ੱਖ ਵਿਚ। ਕਮਲ ਪ੍ਗਾਸ-ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕੌਲ ਫੱ ਦਾ ਖੜਾ। 
(; ੧ 

--ਇਕ __ ਉੱਸ ਮਨੁੱਖ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨ 

0 “ ਸਾਵਧਾਨ-ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਕਾਗਰ- ਟ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ-ਸਭਨਾਂ ਰ ( 
() ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਾਵ --ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ । ਗੋਬਿੰਦ ਹਾ ਕਾ ਬੇਤਾ-ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ, ਜਗਤ 

ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ । ਸਹਜ -- ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ। ਤਤ ਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ 0 
ਉਆ ਦੇ ਗੁਣ । ਨਿਧਾਨ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ । ਸਮਦਰਸੀ--ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਰ ਹੈ 
ਮੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਲੋਇ-ਲੋਕ, ਲੋਕ ਵਿਚ ਜਗਤ ਵਿਚ । ਪ੍ਰਗਟੁ- ਵਾਲਾ । ਇਹ ਫਲ--ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉ (0 

1 ਸਭ ਤਾ ਰਾ ਟ ਰ 3 ਮਰਨਾ। 
6. <<੩੬ ਲੇ--ਉਚਾਰਿਆਂ। 

੧ 

ਨ ਲਾਲ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਭਨੇ-ਉ 
ਹੀ ਜਿਸਹਿ-ਜਿਸ ਨੂੰ। ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੁ 

ਅਰਥ : 
ਨ ਨ ਕੀ ਹੈ? ੧. ਮੁਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਉ 

ਹਸ 
ਰੇ ਕਰਤੱਬ ! ਬੁੱਧੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਾ 

ਹਉ , ! ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਜੋਗ ਅਸਲ : 
੨. ਬੁੱਧੀਆਂ, 7 ੩ ਜੋਗੁ) ਨੂ 

ਹੂ ਸਤ ਕਿਤ ਵਰਨ ਨ ਬੈਜ਼ਾਗ ਹਿਆਨਲਲ ੩. ਵਿਦਿਆ, ਤਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ (ਜੋਗ ਰਿ 

(0 ਉ:੧.੨. ਹੇ ਸੈਤੋ ! ਨੇ `ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਰ੍ 
॥ 

| ਗੀ ਕਰ ਹੀ ਰ (0 ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਭਾਵ, ਅੰਤਰਗਤਿ ਨ 

1 
= 

ਟ 
ਤੋ 

- 06 

ਪ 
ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ 

8. ਸ੍ਰੋਸ ਵਜ 
ਹਰ 

|, ਹੈ ਰੂ ਜੀ। ਇਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੀ ਸਾਹਬ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਮਲਿ ਨੱਚ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਿੜਾਉ। _ ਨੂ 
ਹੈ 

=ਛ 

੍- ਦਾ = 6 

0 ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ? ਰਾ ੫. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿ 
0 ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ੬. ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉ 
1 ਉ: ਵਿ ਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ)। 

ਆ ਹਮ 

੧ 

2 
ਰੇ 

%੨- ਮੱ ਜਾਨਣਹਾਰ ਹਣਾ ੧ 

। 8 ੬ 
ਅਪਨ । 

_ਇਹ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੮. (ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਚ) ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਣਾ ਹਰ 
ਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣਹਾਰ ਹੋਣਾ। ਨ 

ਇੰ ੫. ਬੱਸ, ਫਿਰ ਉਸ 
ਕੰ ਜੀ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ $ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੍ ੨ ਛ੧ ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ : ਕਰ 
ਨ 

ਹੈ ੬ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰ੍ ਸਿ 
ਦੀ 

ਰੰ ਹੈ। 
656੨੬੪੨੦੬੦੬੯੬੯੬੬੬੦੬੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦ 

੧) :੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੨੦੬੯੬੦੦੨੦੨੦੦੦੩ 
%੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੦੬੬ 

ਦਾ 



ਲੈਧਾਂਤਕ ਸਟੰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੇੜ ਜੀ (੫੨੨) 

੬ 

ਗਉੜੀ ਸ਼ਖਮਨਂ # ੫-੫ਨਾ ੨੯੬ 
(6੨੦੬੬੦੨੬੯੬੦੦੯੬੦੯=੬੬੬੦੨੦੬੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੬੬੪੬੯੬੪੬੪੬੯੪੬੬੦੦੦੨੦੨੨੦੨੬ ੨੪੬੬੦੬੬੧੬੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦ ੨੦=੦੨੦=੧੨੦੨੧੬੮) 
(੬ 

ਿ 

| ਉ:੯੧੦ ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਜੇ ਕੋਈ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੈਧੀ 2. (ਐਸੇ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸਾਧੂ ਹਨ, $$ 
ਹੀ (ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ) ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੂ 
( ਜਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਰ੍ ਨ 
ਮਰ ਹੋਣਗੇ (ਭਾਵ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ੮. ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈ 
0 ਸੁਣਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਢਾ ਹੈ। ਰ੍ ਸੱ 
1 ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਨੂੰ 
(ਰੰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ)।੬ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? ਨ ਰਜ ੪ “ਕੇ ੩ ੨ ੨ | ̀  ੧. ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥ ਲਤ ਭਾਈਦ ਜਸ ਲਸਕਰ ਕਿਹ ਨ ਮੂ ਲੀਨ $ ੨. ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਹੋਇ॥ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਧਰੇ ਹਨ। । 
0 " ਗਤਿ ੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ 
0) _੩. ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਅਜ ਮਰਦੀ ਹਲ & 
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0 ੪. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ, ਸਿੰਮਿ੍ਤੀਆਂ ਨੇ (ਭੀ ਇਹੋ ਦੇਵੇਗਾ। 0 
1 ਗੱਲ ਕਰਨੀ) ਆਖੀ ਹੈ, (ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ ! ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 8. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦਾ ਝੱਟ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਨੂਹ 
। ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ।) ਦੇਵੇਗਾ। ਨ 
ਇੰ ੫. ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ __ ੫-੬. ਹੇ ਭਾਈ ! (ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਇਕ ਨਾਮ ਦੇ $ 
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।$ ___ ੬. ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਅਮਰ ਨ 

ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੈਗੀ। ਹੋ 
6 ੧੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੦੬੨(੬(੦੯੬੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੬੫੬੬੬੦੩੬੬੦੬੯੬੦੨੯੦੨੨੦੦੦੨੯੬੦੨੨੨੩੬% ੧੬੦੦੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੪੨੪੨੬੨੦੨੦੩੮੭ 
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ਸਮਾਪਤ 

1] 

ਹੂ 
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 

(0 

0 

ਹਰ 
[ 

0 

0 

0 

0 

॥ 

੨੫੩੯੬੦੬੩੪੬੦੬੦੬੯੬੯੬੯੩ 

1 

ਕਿ 5੨੦੦੦੬੦੨੦੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੨੬੦ 

। 

੨6੨੬626੨੪੨੬੦੨੬੯੬੬੦੦੨੬੦੨੬੯੨੬ 

ਪੰ 

੬੬੬੬੬੬੯੬੯੬6੬੬੬੬੬੦੬੬= 

ਆ 6੨242੨੨੦੨੦੬2੦੨੦੨੬ਟ੯੨੦੨%੨ ਣਾ ੨੨੨੯੨੬੫੨੬੨੦੬੬੯੬੩ 
੧ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੫੨੫) ਤਾਂ ਗਉੜੀ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
ਨ 9੨੦੨ਟ੯੬੦੬੯੬6੦ਟ੦੬੦੨0ਣ੦੨੦੬੦=੦੦੯੨੦੦੦੦੦੬੦੬੪੬੦੦੬੯੬੬੦੬੦੬੦੬੬੦੬੦੦੦੬੯੬੦੬੦੨੪੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦ਟ੦੬੦੨੦ਟ੦੨੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦ ੪੨੬੦੨੦੨੭ 

ਹੂ ੬. ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹੀ 
। ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਮਹ ੭. ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੇ 
0 ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਮਰ 
ਲੱ ੮. ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ 8 
। ਥਿਤੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ ਹੀ 
ਕੀ -ਗ੨= ੯. ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰੁ ਮਹ 
ਹਮ ਕਾ (ਜਰ ਖ੍॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ॥ ਮਹ 
ਹਰ ਸਲਕੁ ॥ ੧੦. ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ (0 
ਮੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰੱ 

ਹੈ ੧ਓੱ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਜਲਿ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ। ਥਲਿ-ਧਰਤੀ ਨੂ 
(| __ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਤਿਥਿ' ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਥਿਤਿ' ਆਖਿਆ _ ਵਿੱਚ । ਮਹੀਅਲਿ-ਮਹੀ ਤਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ; ਪੁਲਾੜ 0 
ਹਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ। ਭਾਂਤਿ--ਤਰੀਕੇ। ਪਸਰਿਆ--ਖਿਲਰਿਆ ਮੂ) 
0 ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ ਹਿਸਾਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ __ਹੋਇਆ। ਏਕੌਕਾਰ--ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। _______ $ 
0 ਤੀਹ ਇਕੱਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ੩੨ ਤਕ ਦਿਨ ਗਿਣੀਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ (ਪਉੜੀ) ਏਕਮ-ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ “ਥਿਤ” ਜਦੋਂ ਨੂੰ 
ਮੰ ਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ (੧੪) ਚੌਦਸ ਕਹਿ _ਚੈਂਦਰਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਨ 
| ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੌਦਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਚੰਦ _ ਖੂੰਹੋਂ ਅਕਾਰ ਨਾਲੋਂ' ਚੌਧਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਉ-- ਨ 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਿਤਿ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਰਉ; ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੈਦਨਾ--ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰਉ-ਪਰਉਂ', ਮੈਂ & 

0 ̀ਤੇ ਜਿਸ ਚੌਦਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉੱਕਾ ਨਾ ਦਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, _ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾ ਕੀ-ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ। ਜਾ ਤੇ-ਜਿਸ ਨ 
6 ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੱਸਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। __ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ । ਕੁੰਟ-ਕੂਟ, ਪਾਸੇ। ਦਹ ਦਿਸਿ-ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 

(| ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਏਕਮ ਤੋਂ ਲੈ _ ਵਿੱਚ (ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਦੱਖਣ, ਪਹਾੜ, ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ, ਉਪਰ, ਮੂ 
(6 ਕੇ ਅਮਾਵਸ ਤਕ ਪੰਦਰਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅੰਕ ੧੫ _ਹੈਠਾਂ)। ਸੁਨੈ-ਸੁਨਿ, ਸੁਣਕੇ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ--ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂ 
 ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੧੬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। _ਉੰਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਭੈ ਹਰਨ--ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਗਰ- ਮੰ 
|! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ _ ਸਮੁੰਦਰ । ਭੁਗਤਾ-(ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਭੋਗਣ ਨ 
ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾ। ਜਾਇ-ਥਾਂ। ਚਾਹਹਿ-ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ। ਹਿ 

੧ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਰਥ - (ਸ਼ਲੋਕ) 

ਮਹ ਰਹਾਉ” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀ-ਜਸ _ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਸਬੈਧੀ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਨ ਹੈ 
][ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੂਹ 
6 ੧. ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ? (1 

ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥ ਉ: ੧. ਨਹੀਂ! ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ।$ 

੨. ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ (ਦੇ ਨੂੰ 

ਹੈ! ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਥਾਂ) ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰੱ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵੱਖਰਾ ਨੂੰ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ? 0 
0; _੩. ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈ 
ਮੰ ਕਰਉ ਬੈਦਨਾ ਧਿਆਇ ॥ ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੂ 

6 _ ੪. ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ _ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਥਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂ 
ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਹੰ।੧ 

੧ ੫. ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ (ਪਉੜਨ? ਨ 
0 ਜਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਹਰ ਬੈਦਾ ਹਰੇਕ ਕੈਮ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿਚ ਆਪੋ ਮੂ 
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01 
੧0 ਆ ੩. 
ਰੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀ 
9 
੭, 0 ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ ? ੨ 

ਮੀ ਉ: ੩. ਏਕਮ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ-- 
੍ (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ 
ਨ ਆਇਆ ਹਾਂ), ਉਸੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 

ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਕਾ 

ਨ 

(੫੨੬) 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

. ਕਰਉ ਬੈਦਨਾ ਅਨਿਕ ਵਾਰ 
ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
|| ੪-ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ __ ੩. ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਕਰਿ 

ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥ 

॥ 4; ਰਾਵ ਜਿਮ ਚ ਨਗ ਸਦ ਨਿਰੀ 
ਰੰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੱਭੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਿਆਂ ਨਾਈ. ਤਤ ਨਲ ਮਲੀ 
ਨ ਹੀ ਜਾਰ ਨ ਨ ੫. ਮਰਣੁ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ੍ ਰ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੀ ਭੀ ਭਾਲ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥ 
ਮਹ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ੬. ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ 
0੧ ਉਂ: ੬. ਹਾਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਚੌਂਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥ 
ਮਹ (ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਖ਼ੀਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ) ਉਸ __ ੭, ਲਾਗੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ 
ਰੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਤਿਵੈਤ ॥ 
ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਤਤ ਹ ਭਗਵੈਤ | 
੭. ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਤੀ 
। ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ __`' ੨”, ਨ 
0 ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸੈਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥ 
0 

੮. (ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਅੱਪੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਕਲਿਆਣ _ ੧5. ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤਿ ਛੁਟਿ ਗਈ 
। ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਡਿਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥੨॥ 

( ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਕਰਉ--ਕਰਉਂ', ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਸੈਸਾਰਕ ਸੁਖਾਂ ਲਈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਓਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ __ਪਰਉ--ਪਰਉਂ', ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਿ ਰਾਇ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਦੀ)। 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ। ਭ੍ਮੁ-ਭਟਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਿ-ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਿਹਾਂ । ਦੁਤੀਆ-- 

( ੯. ਗੱਲ ਕੀ, ਦਾਤਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾ (ਹੋ ਕੇ _ਦੂਜਾ। ਭਾਉ-ਪਿਆਰ। ਮਿਟਾਇ-ਮਿਟਾ ਕੇ। 
0 ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਓਹੀ ਹੈ) ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ (ਪਉੜੀ) ਦੁਤੀਆ-ਦੂਜ ਦੀ ਥਿਤਿ । ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮਤਿ। 

ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਤ--ਨਿੱਤ, ਸਦਾ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਤਨਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ __ਤਜਿ-ਦੂਰ ਕਰ। ਮੀਤ-ਹੇ ਮਿੱਤਰ। ਬਿਨਸਹਿ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਨ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੁ, (ਇਸੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ __ਹਨ। ਸਗਲ-ਸਾਰੇ। ਆਪੁ-ਹੈਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ। 
ਹਉ ਨਾਲ) ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲ _ਤੋਂਟਾ-ਘਾਟਾ। ਹਿਰੈ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਿਵੰਤ-ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਾਏਗਾ।੧। ਰ੍ ਵਾਲੇ । ਸੈਚਵੈ--ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੁ-ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ 

$ ੧. ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥ ਕਿਤ ਦਾ 
0 _੨. ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) 
( ਪ੍ਰ: __ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਦਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ 
ਨ ਮਿਲ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਵਿਚ ਪੰਜ 
ਹੀ ੧. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਸਦਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ? 
ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। _ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ (ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ) 
-_ ੨. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ `__ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ, (ਸਦਾ ਹੀ) ਨਮਸਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ 
। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਰਹਾਉ। (ਹਰ ਵਕਤ) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। 
੦੨੧੨੯੬੨੨੧੨੦੦੦੨੦੧੨੦੬੬੧੨੦੦੬੯੬੦੬੯੬੧੬੦੦੦੬੦੨੬੦੨੦੫੦੯੨੦੦੨੦੧੦੦੨੦੦੦੬੪੨੦੦੬੦੦੬੦੬੦੬੦੦੨੪੦੦੨੦੪੨੬੧੨੦੨੬੩ 

ਬਿਤਾ ਗਉੜੀ %: ੫-੫ੰਨਾ ੨੬੬-੭ 

ਪੰ 

ਦਰ ਵਹ ਟੇ ੧੨੦੨੦੧੦੨੦੦੦੦੦੦੦੨੬੨੬੬੬੦੨੬੦੬੨੬੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੬੯੬੦੬੦੬੨੬) 
09 

੨੦ 
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੧੨੦੬੦੬% 

੫੨ 
“੨੨ ੬੧੭੦੫ 
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ਵਾ, 
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ਦਾ 
੧੨੨੦੧ 

੨੨੦੨੨੦੨੨੨੦੦੦੬ 
3 ਲਾ 

ਆ 92ਟ੦੨੨੨੦੨੨੨ 

ਰਾ ਵੇ ੭੫੨੩ 

ਆ (<< ੧੨੬੧੦ ੦੦ ੧੦੧੨ ੭- 

੨੧੨੬੨ 

526ਟ੨੦੨੦੨ 
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ਨ. 
(੭ 

-ਪੰਨਾ 5 ੩ ਕਿਤ ਨਲ ਨ 
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੬:੬੬੧੨੪੨੦੨੬੦੨੦੨੩੬੪ 

ਬਸ #੨੦੨੧੨੨੦੨੨੦੨੦੨੦੦ ਤਉ ਘਣੋ 
(8 

ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ 
੨੨੦੨੦੨੯੬੨੦੨੨੦੬੯੨੨੬ ੪. ਨਰ ਰਵਿ ਮੀਚੁ ॥ 

੍ 

ਕਰ  -ਓ 

੩ 

ਸਦਾ ਨਦਬਗਰ 
ਸੈਸਾਰੁ 

(6 

ਰਾ ੨੨੬੬੧ 

੭ 
ਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 

ਸਗ ਸਹਸਾ 
॥ 

00 

[ਤਕ ਨਾਮੀ 'ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ,, ਰਰਖ ਕਰਤ ਬਿਹਾਇ 
ਰੰ 

(ਪਰ ਤਾ ਰਤ 
ਸੀ 

| 

॥ ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਆ
ਓ
 

੬. ਜਿਨਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ॥ 

ਰਿ ਵਲ ਨ / 
1? 

ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ 

ਦੱ 

(ਪਉੜੀ,  ਹਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾ 
੭ ਆਧਿ 

ਤਾਪ ॥ 

01 

੍ 

ਕਰੋ ਕਿ, ਮੈਂ ਹੁ ਹਰ 
ਹੁ ਨ ਤੂਟੈ 

& 

ਮੀ 
ਜੀ! ਹੁਕਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਖੋ 

ਕਬਰ 
ਧਨੀ 

0 

6... ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਿੱਤ ਦਾ 
ਦੇ, (ਉਹ ਮਤਿ ਜੋ 

ਬੂੰਰਨ 

0 

% ਪ੍ਰ; ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੂਜ 
ਨੂ ਦੂਰ ਕਰ 

ਉਰ ਕ 
੮. ਨਹ ਭਝੈ ਪਰਤਾਪ॥ 

1 

0 ਉ: ੩. ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਨੂ ' ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ 
ਨਹ ਝੂ 

ਘੁਣ 

ਮਰ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

੯. 
ਮੇ ਬਾਸ 

( ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰੱਖਦੀ 
ਤਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮਹਾ ਨਰਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ 

ਰੀ 

ਦੁਆਰਾ, 

6 

ਨ 
ਕਰਦਾ ਰਹੁ । ਰਹਿਣੀ 

ਵਿਚ ਵੱਸ 
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ॥੩॥ 

ਦੋ) ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੂ 

੧ ਹੀ 
ਦੀ 

ਤੇ ਤਨ 
੧੦. 

ਆਸ 
) ਤਿੰਨ ਰੰ 

ਰੰ 
! (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਛੁੱਟ 
ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 

“(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਤਿੰ | ਹੈ 

ਮੀ 
੪. ਹੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੋਭ ਆਦਿ 

<< ) ਤੀਨਿ ( ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੰ 

ਕੇ ਕਾਮ, ਕੋਧ, 

ਰਥ : (ਸਲੋਕੁ ਸਿ 
ਚੌਥੀ ੧ 

ਰੰ ਜਾਰ ਮੇ ਰਥ ਸਮ 
ਮਿਟ ਅਜ ਜੜ ਲਮਮਨ ਤਲ ਸਾ 

| ਜਾਵੇਗਾ 
' ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਰਿ 

ਤਰਾ 

0 
ਗੈ। 

ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, (ਰਜੋ, ਚੌਥੀ, ਵਿਦਾਂਤ 
ਇਕ ਰੁਪ 

) ਨੂ 

॥ 
ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਰਿ ਜੀਵਨ ।। 

0 00= ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿ ਮਿਸ 1 

00 ੫. ਹੇ 
ਸਦੈਵੀ ਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

੩ ਨ 
ਜਦ 

-ਮਨ ਵਿਚ 
9 

=> ਜਰ 

(੍ 
ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਸ਼ ਨਾਸ 

ਦਿਓ ਤੇ ਅਵਸਥਾ, 
।ਮਨਿ 

ਵਿਸ਼ੇ ਨ 

00 
ਨ 

ਰੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੁਰ ਕਰ 
ਕੋਇ--ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 

ਫਲ- 
੧੧ 

1 
` ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂ ਅਰ 

ਥਿਤਿ। ਬਿਥੈ ਜੀਵ। ਨ 

0 
ਇਉਂ ਣੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ' ਜੋ ਤਹਾਡਾ 

੍ 

--ਤੀਜੀ 
ਣੋ-ਬਹੁਤ 

6 

0 ੬. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! 
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ 

ਹੀ 
) ਤਿਤੀਆ 

| ਘਣੇ --ਖ਼ਸ਼ੀ। (੧ 

5 
ਰਿ 

ਦਾ ਰੀ 

ਨੰ ਹਰ 
(ਪਉੜੀ ਚ ਭ੍ਰਮਤਉ--ਭਟਕਣਾ 

। ਹਰਖ-ਸ਼ੁ 1. ਨ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋ. ਜੇ। 
ਹੈ ਉਸ ਡੇ 

ਦੇ ਫਲ। ਤੁ << ਦਾ ਸਹਿਮ। ਰਿ ' ਨੂ 

0 
ਰਾ ਜਰ ਅਧ 3 ਤਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੀਚੁ-ਮੌਤ, ਮੌਤ ਪਾ 

। 
ਹਦ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 

ਸੰਘਾਰੈ-ਮਾਰਦੀ 'ਸਹਿਮ। ਹਉ ਹਉ ਨੇ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ (1 

0 2. ਪਦਾ ਲਾਹ ਲਾਡ ਲਾ ਹੈ ਤਦ 
ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਪਗਮਾਮਾ ਨੇ ਸਰ ਉ ਹੀ 

ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਤ ਦਹ 
ਗਰ. 

ਜਿਨਿ ਰਾ (੪੬੫੬ 

0 
ਸਤ ਚ ਹੋਂ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਰਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 

ੰਜਾਣਲ- ਜਾਣਨ ਰੋਗ। ਬਿਆਧਿ ਚਸਕੇ । ਧਨੀ & 

1 
ਪਤਵੰਤੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂ ਕੂ ਹਨ ਨੂੰ। 

ਨ 

। ਰਸ- 
0 
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ਨ 
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ਾ
 ਸੱਚੇ ਰੀ ੩ 
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ਰੀ 

ਰੂ ਹਨ; ਢ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉੱਠਦਿ: ਵਿਚ 
ਆਲਕ। ਭਰਮ=-ਭ 
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ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨ 
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! 
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ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ , ਨ 
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ਕੀ 

੨੨੪੧੭ ੨੧੭੦ ਰਤ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜਾ (੫੨੮) ਬਿਤਾ ਗਉਂੜਾੀ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੯੭ 
(੨6੨੨੧੨੨੬੧ ੬੪੬੯ਟ੦ਟ6੨੯੬੯੬੯੨੦੬੯੬੯੨੯੨੦੨੯੬੬੦੬6੨੯੨੦੬6੨੬ਟ੯੬੯੬੯੬੦੬6੬੯੨੦੨੯੬੦੬੯੬੯ਟ੦੨੦੨੦੦੦੦੬੧੦੬੦੨੦੨੦੬੦੦੦੬੯੨੦ਟ੦੨੬੧ 4੨੬ ੍ 

ਹਰ ਜਨ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਉੜੀ ॥ ਰਿ 
ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰੈਕਾਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ __ ੩. ਚਤੁਰਥਿ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਸੁਣਿ ਹਰ 
੬ ੨੫ ੪ ॥ ੧ 

ਰੰ ਨ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
(ਪਉੜੀ) ੪. ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ । 

੍ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ 
ਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ੫. ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ ਨ 
0 ਹੱ? ੨੧ 7੮7 (॥ ਸੰ ਸਰ 1 [ ਓਂ ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੀਜ ਦੀ ਬਿੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੂਟਹਿ ਅਨਿਕ ਕਲੇਸ ॥ 
0) ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵਿਹੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ੬. ਮੀਚੁ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹੀ 
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀਰ ਗੀ ਪਰ 
( ਲੋਕ ਕਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ 
ਮੈ. 

6 ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੀਚ __”” ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰ ਮਤ ਰਸੈ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ॥ 

ਨੂੰ ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ __੯- ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਰਾ ੨੨੦੯੨੯੨੦੦੬੬% 
(0 ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ, ਸੁਰਗ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ ਹੀ 

ਉ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ __ ੯. ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਿ 
ਹੀ ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ॥ | 

ਮਹ ੫. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਭਰਮਾਂ ੧੦. ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਮਹ 

॥ ਦਰ ਦੀ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥ 

੍ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਾਉ (ਯੱਗ, _.. ,  _ “ ,. ਰਾ ਸਰ 
| ਤਪ, ਹੱਠ, ਦਾਨ ਆਇ? ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। _<%', ਅਨ? “ਅੱਨ। ਸਿਧਿ--ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ। 
$ ੭. ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ੧28 ਲੀ ਅਗ ਮਹ 
($ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ-ਝਮੇਲੇ ਚੰਬੜੇ ਹੀ ੪0੫੬6 ਦਬ 
ਹ____ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਿ ਵਸੀ ਹੀ 
6 ਰਲ ਰੀ ਦੇ ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਰੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਜਪਿ-ਜਪ ਕੇ। ਨਿਵਾਰੈ-ਦੂਰ ਨ 
ਉਰ ਰਨ ਵੀ. .. ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰੈ--ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੂਟਹਿ-ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਚੁ- ਨੂੰ 
6੯. ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, _ ਰਤ। ਹੂਟੈ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ-ਤੋਂ । ਰਸੈ-ਰਸਦਾ ਮੂ 
| ____ ਉੱਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ) _ ਰੂੰ, ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗਿ-ਰੰਗ ਵਿਚ। ਦਾਰਿਦ--ਦਰਿੱਦਰ, ਮ 

ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ। (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ _ਯਰੀਬੀ। ਅਧਾਰ-ਆਸਰੇ । ਸੁਰਿ ਨਰ-ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ। 0 
ਨ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।) ਉਜਲਾ-ਰੌਸ਼ਨ। ਰਵਾਲ--ਧੁੜ । ਰਹ .. ਨੂ 
ਇਉ ___ ੯. ਇਹ ਲੁਕਾਈ, ਏਥੇ ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ___ ਸਿਸ (ਸਲੌਕ) 6 
ਮਰ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਘੋਰ ਨਰਕ ਆ 
ਰਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 

(੧੦. ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ _ਉੰ? ੧. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲਮੰਦ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ 
| ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾ 
1 ਨ ਤੋਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇ & 

( ਹਾਂ ਜਲ ਜਨ ਦੀ ਰੀ-ਆਸਾਂਬਜ ੨. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ! ਹੈਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਦਾ ਨੂੰ 
। ਸਲੰਕੁ ॥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨ 
![ ੧. ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਘੜੁ ਸੋਇ ਤੇ ਅੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।੪। ਨ 

ਜਿਨਿ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ /ਪਉਓਂੜ)) 

੨. ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨ 
6 ___ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੪॥ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ? 
(੯੬੯੬੦੪੬੯੬੬੦੪੪੬੦੦੦੬੦੦੪੬੦੪੬੬੪੪੨੪੬੦੬੯੬੦੬੪੬੪੦੬੦੪੪੬੪੦੬੯੬੬੦੪੬੪੦੪੬੦੦੦੨੬੦੨੦੬੬੦੨੬੦੦੦੪੩੬੦੧੩੦੨੬੪੦੨੬੭ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਠੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਬ ਜੀ (੫੨੯) ਬਿਤਾ ਗਉੜੀ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੭ 
(੨੨੦੨੧੨੬੬੧੬੧੪੬੬੬6੬6੩੧੨੯੬੦੦੯੬੬੬੬੬੬੬੧੨੦੦੦੦੬੧੬੯੦੦੦੬੬੦੬੬੬੦੬੦੬੨੬੪੨੦੬੦੬੦੬੨੦੦੦੬੬੯੬੦੨੦੦੯੨੬੬੧੦੨੯੨੦੨੬ ੨੬੧੩ 
ਨ 
ਨ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ , ਚੌਥੀ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ (ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ __ ੬. ਸਮ ਤਜ ਜਸ ਜੇਜਿਓਂ ਰੰ 
0 _ਕਿ) ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ (ਤਤੁ) ਵਿਚਾਰ, ਅਗਿਆਨਿ ਰਚਿਓ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ਰ 
ਉਰ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ____ ੭. ਜਨਮ ਮਰਣ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭੁਮਣ ਿ 
& _ ੪.ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਵਸਤੂ (ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਨੋ ਗਰਮ ਜਨਕ 
0 ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ) ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿੱਧੀਆਂ (ਦਾ ਦੇ ਨ 0 
ਨ ਦਾਤਾ) ਹੈ। - ਰਚਨਹਾਰੁ ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ ੍ 

੧ 

ਇੰ ੫. ਅਤੇ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ) ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਨਿ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ਹਰ 
ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਹਰੈ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ __ ੯. ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਸੈਗਿ ਹੀ 

ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨ ਰੈਚ ॥ ਨ 

( (0 ਦੀ ੧੦. ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ ( 
੬. (ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ਕ ਸੇ 

= ਆ ਜੋ ਨ ਰਚਹਿ ਪਰਪੰਚ ॥੫॥ 
ਰੰ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਲਗ ਸਰ ਸੀ 
ਨ ਹੈ (ਭਾਵ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ) ਅਤੇ ਜਮ ਤੋਂ' ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਦਾ ਅਰਥਾ :(ਸਲੋਕੁ) ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ--(ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਨ 
9 ੨ ਟ 1 ਦੂ ਰੈ ਹਉ = ੪੧ (_. 24 

। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਆ ਵਿਚ । ਰਾਚੇ--ਮਸਤ । ਸੈਗਿ 0 

ਹੈ ਹੋ ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੀ ਭਜਿਇਸੀ ਦਗਾ 
ਹੈ! ੭. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਜੋ (ਰਸੈ) ____ (ਪਉੜੀ) ਪੰਚਮਿ-ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਤ । ਪੰਚ-ਸੈਤ ਜਨ। ਤੇ-ਉਹ 
੍ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮਿ੍ਤ-ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ _ ਮਨੁੱਖ । ਜਿਹ--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਰਪੰਚੁ-ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ। ਕੁਸਮ # 
੍ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਉ 1 
ਸੇ ਹੈ। ਜਾਪੈ-ਸੁੱਝਦਾ। ਕਰਤ--ਕਰਦਾ। ਬੇਧਿਓ-ਵਿਝਿਆ ਹੋਇਆ। 
ਹੇ ਰਗ ੧ 

ਹੂ ੮. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ __ਅਗਿਆਨਿ-ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ । ਭਰਮਣ--ਭਟਕਣਾ। ਰਚਨਹਾਰ-- ॥ 
ਰੰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ _ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਕਰਤਾਰ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਬੀਚਾਰਿ-ਵਿਚਾਰ $ 
1 ਹਨ। ਕੇ । ਬਿਬੇਕ--ਪਰਖ । ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ । ਰੈਚ--ਰਤਾ ਭਰ । ਪਾਈਅਹਿ- 

(੯. ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ! ਸੁਰ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਰਾਚਹਿ-ਰਚਦੇ, ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ। 8 
ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) ( 

1 ਦਾ -” = ਨ 

ਨ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰ. _ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂ 
' < ੧ 1 : 2 7 

ਹਿ ੬੬ ਨਾਰ ਮਰ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ? ਹਰ 
੍ ਕਾ ਮੁਕਾ ਦ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹੀ 

ਨੂ ਹੈਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। । 
ਮਹ ਸਲੰਕੁ ॥ ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਜੁੜ ਹੈ 
$ _੧. ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਬਸੇ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨੂੰ 

(0! ___ ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੫ (1 
0 ੨. ਸਾਧਸੈਗਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ (ਪੜ?) 1 
ਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੫॥ ਹਜ਼ੂਰ ! ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨੂ 
1% ॥ 

॥ ਰਾ ਉ: ੩ ਰੀ ਹੱ 1 1 ੬. ਦੁ - . (ਚ ੪ ੨ ਦੁ ਕੀ | 

[ ਨ ਰਾ ਸਤ ਵਿਚ) ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਮਹ ਪਰਪਚੁ 1 ਇਸ ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਉ' ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਹ[ ੪. ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਬਹੁ ਰਗੁ ਘਣੋ 8. ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮ 
0 __ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਬਲਬਚੁ ॥ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨ 
|| ੫. ਨਹ ਜਾਪੈ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੰਤ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੰ 
। ਨਹ ਕਛੁ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ੫-੬. ਪਰ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਤੱਕੋ, ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਰੂਪ ੧ 
ਉਤ ੨ << <੨੩/ ੨੨੩੩ 
੧੦੨੦੨੧੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੬੪੨੨੬੦੨੯੬੯੨੯੩੬੬੯੬੦੯੬੦੪੬੦੬੯੨੬੪੬੦੨੨੦੨੨੦੬੦੨੯੨੨੬੬੬੦੦੬੨੬੦੨੬੦੨੨੬੦੬੨੬੧੦੦੨੦੨੦੦੧੨੦੦੦੨੦੨੦੦ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜੀ (੫੩੦) ਬਿਤਾ ਗਉੜ % ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੭੬ 
ਇਕਿ << ੨੨੬੦੬੦੬੬੬੦੬੬੦੨੬੦੬੦੩੭%, 

ਉ 

ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮੋਹ ਵਿਚ ਤੇ ਸੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ _ਅਵਾਰ, ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੈਨਾ। ਸੋਹਹਿ-ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਕੈ ਸੀ 

ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ _ਦੁਆਰਿ-ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ । ਉ 
ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ (ਪਉੜੀ) ਖਸਟਮਿ-ਛੇਵੀਂ ਥਿਤਿ । ਕਥਹਿ-ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ _ਹਨ। ਸੇਖ-ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅੰਤੁ- ਨੂੰ 

੭. (ਕਿ ਮੈਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ _ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ । ਨਾਰਦ-ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਦਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਉਸ ਹੈ 
ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਲਈਆਂ _ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿਚੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ 
ਹਨ। ਵਿਚੋਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।“ਵੀਣਾ” ਨ 

੮. ਪਰ (ਰਚਨਹਾਰੁ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਅਤੇ _ਇਸੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੁਕ- ਨੂਰ 
ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੈਮਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ; ਅਪੱਛਰਾ (ਰੋਭਾ) (8 

੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ _ਨੇ ਬੜਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ । ਰਾਜਾ ਪਰੀਛਤ ਨੂੰ 
ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ _ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੀਧੇ-ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਨ 
ਹੋਏ। ਬੀਧੇ--ਵਿਝੇ ਹੋਏ। ਭਗਵੈਤ-ਭਗਵਾਨ (ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ)। ਨ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਵਿਰਲੇ _ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਤਨਿ-ਤਨ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਦੇਖਿ-ਦੇਖ ਨੂੰ 
ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਝੁਠੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।੫ _ ਕੈ ! ਹਿਰੈ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਇ-ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਤਿ ਨੰ 

ਰ੍ ਸਲੋਕੁ ਜੋੜ ਕੇ। ਖਾਟਿ-ਖੱਟ ਕੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਿ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। _ ਨੂੰ ॥ ਦਾ 

੧. ਖਟ ਸਾਸਤ ਊਚੌ ਕਹਹਿ ਅਰਥ : ।ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਨ 
ਰੇ ਹੈ? ਰੇ 

੨. ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਰੰ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ (ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਉੱਚੀ ਨ 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੬॥ (ਪੁਕਾਰ ਕੇ) ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਪਉੜੀ ॥ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ 

੩. ਖਸਟਮਿ ਖਟ ਸਾਸਤ ਕਹਹਿ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਕਥਹਿ ਅਨੇਕ ॥ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ । 

੪. ਉਤਮੁ ਊਚੌ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰ 
ਗਣ ਮਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਨ ॥ ਗੁ ਗਲ ਜਾਈ? ਹੋਰ ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 

ਉ ਵਿ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ; 

ਜਸ ਅਬਲਾ ਗੀਕਿਜ 8 ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨ 
੬. ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬੀਧੇ ਹਨ।੬। ਰਹ ਰ੍ ਉਹ 
ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ॥ /ਪਓਂੜੀ) ਹੂ 

2. ਮੈਂਹ ਮਾਨ ਭੂਮੁ ਬਿਨਸਿਓ ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨੂ 
ਪਾਈ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਹੈ 

੮. ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਸਤਾਈ ਸਿੰਮਿਰਿਤੀਆਂ, ਨਾਰਦ, ਸੁਕ, ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ' ਨੂੰ 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖਣ ਤਾਂ ਨੂੰ 

ਸਾਧਸੈਗਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੋਂ, ਛੇਵੀਂ ਥਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਮੂ 
੧੦. ਖਾਟਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਕਿਲੋ ਬਾਸਕ ਗੀ. ਆਸਨ ਐੜੇ- ਅਜਕਲ ਨਵ ੍ ਭੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ- 1 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੬॥ ੪. ਉਹ (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗ੍ਰ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਖਟ-ਛੇ । ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ-ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨ 

ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ। ਪਾਰਾਵਾਰ-ਪਾਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇ' ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ; 
੨੨੧੬੧੨੧੬੯੬੯੨੦੦੬੯੬੬੯੬੯੬੯੬੦੬੯੩੯੬੯੨੯੬੦੨੯੨੯੨੯੬੨੨੦੦੨੬੦੨੦੬੦੨੬੯੨੬੬੯੬੨੬੧੬੬੯੬੬੦੬੦੨੨੨੨੨੨੨੨੨੬੪੬੦੨੨੨੨੨੦੩ ੍ 
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ਪ. ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ __ ੭. ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ 
ਬਿਆਸ (ਆਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ) ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਸਉ ੍ ਫਸ ਅਤ __ ੯ ਔੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ 
੬. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ (ਇਸ ਅੰਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ਪਛਾਣ ॥ 
ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱ ਵਾ 
2 ਕੇ ਨ ਰ ੯. ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੇ ਸਖਾ ਮੀਤੁ 
ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ) ਰਸ ਵਿਚ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਲੇ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ 

ਵਿਚ (ਸਦਾ ਹੀ) ਪ੍ਰੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਜੋ ॥ ਨ 
ਕਗਤੀ, ਵਜ ਸਣ ਰਤ ਨ ੧੦. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ 

ਪ੍ਰ: ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਜੇਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ਰ੍ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥ 
ਉ: ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਅਹੌਕਾਰ_ ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੌਕੁ) ਮੰਡਲ-ਮੰਡਲੀਆਂ, ਸਮੂੰਹ। ਜਸੁ- 

ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
੮. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਵੱਸ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ 
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ 
ਚਨ | 

੯. (ਸੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਕਰ ਤੂੰ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੀ ਲਾਹਾ 
ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੋਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਉਂ 
ਆਤਮਕ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 

- ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਇਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੱਟ ਲੈ।੬। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਸੈਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਥਹਿ 
ਬੋਲਹਿ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 

੨. ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੈਤੋਖੀਐ 
ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੭॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
੩. ਸਪਤਮਿ ਸੈਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ 

ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥ 
੪. ਸੈਤਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ 

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
੫. ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ 

ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ 

ਦੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ 
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇ ॥ 

੧੦. 

ਤਾ ਕਲਾ ਅਲ ਲਾ ਕਲਾ 

ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। ਸੁਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਭਾਉ-ਪ੍ਰੇਮ। ਲਿਵ- 
ਲਗਨ । 

(ਪਉੜੀ) ਸਪਤਮਿ-ਸੱਤਵੀਂ ਥਿਤਿ । ਸੇਚਹੁ-ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ । 
ਨ ਜਾਹਿ-ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ । ਭੋਡਾਰ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ । ਮਹਿ-ਵਿਚ । ਪਾਈਐ- 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪੁ-ਆਪਾ-ਭਾਵ, ਹੈਕਾਰ। ਹਰੈ--ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਭਵਜਲੁ-ਸਮੁੰਦਰ, ਸੇਸਾਰ। ਚਿੰਦਿਆ-ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ। ਪਛਾਣੂ-ਸਾਥੀ। ਸਖਾ- 
ਮਿੱਤਰ। ਦੇਇ-ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਪੇਇ-ਜਪਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ? 
ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਸੈਤ ਜਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 

(ਸੈਗਤ) ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਟਿਕ ਕੇ ਸਦਾ ਸਤਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 
ਸੁਰਤਿ ਜੋੜੀ ਰਖਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਤਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੭। 

(/ਪਓਂੜੀ/ 

ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੱਤਵੀਂ ਥਿੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੱਤਵੀਂ ਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 
(ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਮੁੱਕ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਕਿਥੋਂ ? 
_ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! (ਇਹ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ 

ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਸੈਤ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ਰਿ 

ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਸੇ 

ਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੋ। 

ਉ: ੧. 
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& ਪ੍ਰ: ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 
4 ਉ: ੬. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 
( ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
( ਹੈ, (ਸੈਸਾਰ) ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ- 
0 ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
6 __੭.ਹੈ ਭਾਈਓ ! (ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਨ ਜਦੋਂ ਉਹ) ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਨ ਜਪਦਾ ਹੈ। (ਬਸ) ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ 
। ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ । 
(੮. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ 
| ਸਦਾ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ 
ਸੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
$ ਪ੍ਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਨ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ, 
ਰੰ ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ, 
ਉ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਭੀ ਹੈ ? 
(8 ਉ: ੯. (ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਸ) 
(4 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 
੍ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ, ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। 

($ ̀  ੧੦.ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਸੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ 
1 (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੁਮੱਤ ਲੈ ਕੇ 

6 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ।੭ 

। ਸਲੋਕੁ ॥ 
6੧. ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਹਿ 
 ___ ਤਜੀਅਹਿ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥ 

੨. ਜਮਕੌਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ 
( ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆਲ ॥੮॥ 

ਹੀ ਪਉੜੀ ॥ 
ਨ 

੨. ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥ 
0 _੪. ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥ 

(6 

0 ੫. ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ॥ 
0 _੬. ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ॥ 
& _੭. ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

੮. ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥ 
! ੯. ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੈਗਿ ॥ 
. ੧੦. ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੈਗਿ ॥੮॥ 

ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਧਨ । ਜਮਕੰਕਰੁ-[ ਕਿੰਕਰੁ-ਨੌਕਰ) ਜਮ 
ਰ 

ਦਾ ਸੇਵਕ, ੧. ਨਜਰ ਮਿ, ਨ।ਜਕਈ-ਰਲ-ਹੀਂ ਸਦਾ) 

ਣਾ ਕਲ ਵੱ 

) ਤਾ ਗਉਂੜਾੀ ਮ: ੫-੫ੰਨਾ ੨੬੯ 
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(ਪਉੜੀ) ਅਸਟ-ਅੱਠ। _ਸਿਧਿ-ਸਿੱਧੀਆਂ। ਨਵ-ਨੌਂ। ਮੀ 
ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ । ਪੂਰਨ-ਮੁਕੰਮਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਭੀ ਉਕਾਈ ਨਾ ਖਾਏ। ਕੂ 
ਬੁਧਿ-ਅਕਲ । ਕਵਲ--ਹਿਰਦਾ-ਕੌਲ । ਰੈਤਿ-ਮਰਯਾਦਾ, ਜੀਵਨ ਨ 

ਜੁਗਤਿ । ਨਿਰੋਧਰ--ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।' ਮੰਤ- ਨੂ 
ਮੰਤਰ। ਬਿਸੇਖ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਚੇਚਾ। ਸੈਗਿ-ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿਚ। ਮੂ 
ਜਪਿ-ਜਪ ਕੇ। ਰੰਗਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। 6 

ਅਰਥ : /ਸਲੌਕ/ ਮੰ 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਨੂੰ 

ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ? ਰੀ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇਕਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 8 
_ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੈਧਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਨੈ 
੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਨਰ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ (ਸਾਡੇ ਵਲ) ਤਕ ਨਹੀਂ &੍ 

ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਨੰ 
ਸਕਦਾ ।੮। ॥ 

/ਪਉਂੜ)/ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਅੱਠਵੀਂ ਥਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਉਪੇਦਸ਼ ਹੈ ? 0 
ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈ ਅੱਠਵੀਂ ਥਿੱਤ (ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਮੰ 

ਅੱਠੇ ਸਿਧੀਆਂ, ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ- 

੪. ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੂਰਨ ਅਕਲ । 
੫. ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕਮਲ ਦਾ ਖਿੜਾਉ, ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ। 6 

੬. ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰ ਉਧਾਰ ਮੰਤ੍ਰ । ਨ 
੭. ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ । 
੮. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਨ 
ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ- _ ਨ 

੯. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਨ 
ਲਿਆ। ਹੀ 

੧੦. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨੂੰ 
ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।੧ $ 

ਸਲੋਕੁ ॥ ( 

੧. ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ 
ਮੋਹਿਓ ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥ ( 

੨. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ੍ 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥੯॥ 0 

ਪਉੜੀ ॥ ਰੀ 
੩. ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦੁ ਅਪਵੀਤ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ 

੧. ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਨਿਰੋਧਰ 
ਮੰਤਰ ਹੈ। 

ਤਾ ਕਲਾ ਗਾ ਅਕਲਾਅ ਕਪ ਕਲ ਕੀ ਕਲ ਕਦ 
੮ ੨ ਰਤ ੨੮ “੭੩੮੧੭ ੧<੭੨੨੭੨ 
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ਮਣੀ ਨ ਗਲੀ ਕੀਕਾ ਨਰਮ (੫੩੩) ਰਾ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬੬ 
੨੦੬੦੦੦੨੦੨੨੦੨੨੧੬੦੨੯੨੨੨੯੨੨੧੦੨੯੬੦੯੨੬੦੯੨੯੦੯੦੯੦੦੦੦੯੦੦੦੦੬੦੦੦੦੯੬੯੨੯੦੦੦੯੬੬੬੬੦੬੯੬੦੨੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੨੬੬੯੬੯੬੦੬੦੬ 

£ _ ੫. ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ॥ ੮. ਤਾਂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ( 
$[ ੬. ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ॥ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਮਿਟਦੇ ਹਨ)। ___ $ 

੭. ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਆ ਮੀ 

 ” ਲੀ ਹਿਲ ਗਿ ਨਗ ਪਿ ਰੀ 
0 _ ੯. ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ ਫਲ ਲਾਗੇ॥ ___ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੰ 
0 ੧੦. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੯॥ (ਬਿਸਰਤ) ਭੁਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ-ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।6 ਊ 
0 ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਤਾਰ-ਜਨਮ। ਸਲੋਕ ॥ ( 
0 (ਪਉੜੀ) ਨਵੇਂ-ਨੌਂ ਹੀ। ਛਿਦ-ਛੇਕ, ਗੋਲਕਾਂ (ਕੌਨ, ਨੱਕ) ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓਂ ਸੰ 
( ਰਾ ਰੀ ੧. ਦਸ ਖਜਤ 0 
0 ਆਦਿਕ। ਅਪਵੀਤ-ਅਪਵਿੱਤ੍, ਗੀਦੇ। _ਬਿਪਰੀਤਿ--ਉਲਟੀ ਤਤ 0. 
6 ਰੀਤਿ। ਪਰ-ਪਰਾਈ। ਤ੍ਰਿਅ-ਇਸੜ੍ੀ। ਰਮਹਿ-ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਵੀ (0 

ਿ ਬਕਹਿ-ਬਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ-ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਨਹੀ-- __ 2. ਮੈਂਠੋਂ ਬਸਿ ਨਾਨਕਾ ੍ 
& ਸੁਨਹਿ, ਸੁਣਦੇ । ਬਿੰਦ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਭੀ। ਹਿਰਹਿ-ਚੁਰਾਂਦੇ ਹਨ। 
1 ਪਰ _ਦਰਬੁ-ਪਰਾਇਆ ਧਨ। ਉਦਰ-ਪੇਟ। ਕੈ ਤਾਈ-ਦੀ 
ਨ ਖ਼ਾਤਰ। ਅਗਨਿ-ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ। ਨਿਵਰੈ-ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
[ ਮਰਿ-ਮਰ ਕੇ। ਜਮਹਿ-ਜੋਮਦੇ ਹਨ। ਅਭਾਗੇ-ਬਦ-ਨਸੀਬ, 

ਅਰਥ : (/ਸ਼ਲੌਕ/ 

ਰਸ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ? 

( . ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ (ਦੁਨੀਆਂ 

01 ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 
0 ਕਿ-) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ 
ਰੰ (ਭੋਗਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ) ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।੯। 

1 (ਪਓੜੀ/ 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 

0 ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 

ਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

0 ਉ: ੩. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ਨੌਵੀਂ ਥਿੱਤ (ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ 

(ਰੰ ਦੇ) ਨੌਂ ਹੀ ਛੇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। 
. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਮ 

ਨੀ ਜਪਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹੀ ਇੰਦ੍ਰੇ ਗੰਦੇ (ਵਿਕਾਰੀ) ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
6 ਮੂ: ਰਿ 

ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਉਹ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
1 ਜਾਰਜ ਦੀ ਵਿਦਾ ਬਦ ਹਨ 
ਹੀ ੬. ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜ੍੍ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 
ਰੰ ੭. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

੧੬੧੬੧੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੫੦੪੬੦੨੧ 

ਦਾ 

<<, 

ਹਦ ੧੨੬ 62੬੬੬ £49੨੦੨੬੭੭੨੬੧੨੬੭੭੨੯੧੭੨੯੧੭੨੯੨੪੨੯੧੪੨੯੧੭੨੯੭੩੭੩੯੨" ੧੦੩੧੫੧੨॥ ੩੩੦੧੨ ਮੀ ਆ 

ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰੀ ਖਾ 
੧ ੩. ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ (0 

੪. ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥ 0 
੫. ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥ ਹਉ 
੬. ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ ਨ 
੭. ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥ ਉਹ 
੮. ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ॥ ਹੀ 
੯. ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੈਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥ ਮੂ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੈਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥ ਨ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਦਿਸ-ਪਾਸੇ, ਤਰਫ਼। ਖੋਜਤ-- 

ਢੂੰਡਦਾ। ਜਤ-ਜਿਥੇ। ਦੇਖਉ-ਦੇਖਉ', ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ । ਤਤ-- 
ਉਥੇ। ਸੋਇ-ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ। ਬਸਿ-ਵੱਸ ਵਿਚ। ੫੧੧੨੦੧੧੨੨੦੨੦ 

(ਪਉੜੀ) ਦਸ ਦੁਆਰ--ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ [ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, 0 

ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ, ਗੁਦਾ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼1। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਨ 
ਕਰਨੀ--ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਸੁ-ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ। ਨੈਨੀ-ਅੱਖਾਂ। ਨੂ 
ਸਾਧ--ਗੁਰੂ । ਰਸਨਾ--ਜੀਭ । ਭਗਵੰਤ--ਭਗਵਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ । ਹਸਤ- ਨੂੰ 
ਹੱਥਾਂ (ਨਾਲ)। ਸੈਜਮ--ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ। ਨ 

ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ) ਮਹ 
5 ਕਲਾ ਹਜ਼੍ਹਰ ! ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਮੈ 

ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨ 
ਉ: ੧. (ਹੇ ਭਾਈਓ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 

ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ) ਦਸੋਂ 
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ (ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ) ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਿਆ 
ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, 
ਪਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਥੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ 
ਦਿੱਸਿਆ (ਭਾਵ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਂ . 
ਗਰਲ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੫੩੫) 
ਪਕਓਕ੩88੧0੩6੩੩੨੨੧੧੧੨੧੨੬੩੨੬੨੧ਅ ਓਰ 

0 ੯. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। 
(0 ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ 
ਉ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਧਰਮ ਬਣਾ 
6 ਲੈ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਹਰੀ 
ਸਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ 

ਹਟਣਾ।੧੧ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 
0 ੧. ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰ: 

ਹੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਉ: 
) _ ੨. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ 
ਹੂ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੈਜਾਲ ॥੧੨॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
| _ ੩. ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਮੂ ੪. ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥ ਪ੍ਰ: 

ਨੰ ੫. ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੈਗਿ ॥ : 
ਇਨ 

੭ . ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੈਤੋਖੇ ॥ 
ਉ ੯. ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ ॥ 
੍ ੯. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥ 

੧੦. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ ॥੧੨॥ _ ਪੈ 

ਪਦ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਦੁਰਮਤਿ--ਖੋਟੀ ਮਤਿ। ਹਰੀ-ਦੂਰ _ 4, 
(ਕਰ ਲਈ। ਭੇਟੇ-ਮਿਲੇ। ਸਾਧ-ਗੁਰੂ। ਕ੍ਰਿਪਾਲ-ਦਇਆ ਦਾ ___ 

ਘਰ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। ਜੌਜਾਲ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ । 
ਨ (ਪਉੜੀ) ਦੁਆਦਸੀ-[ਦੋ ਤੇ ਦਸ] ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਥਿਤਿ । ਦਾਨੁ- 
। ( ਸੇਵਾ (ਧਨ ਆਦਿਕ ਨਾਲ)। ਇਸਨਾਨੁ-(ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ) 
6 ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਤਜਿ-ਛੱਡ ਕੇ। ਮਾਨੁ-ਅਹੈਕਾਰ। ਪਾਨ ਕਰਹੁ- 

[ ਪੀਵੋ । ਸੰਗਿ-ਸੈਗਤ ਵਿਚ । ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ-ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ 
੧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਿ-ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ। ਕੌਮਲ-ਕੂਲੀ, ਮਿੱਠੀ। _. . 
& ਸੰਤੋਥੈ --ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਦੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਭੂ--ਪੰਜ ਤੱਤ । ਪੰਚ ਪਰ 

00 ਫੂ ਆਰਮਾ-ਪੰਜਾਂ;ਤੱਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਠੌ' ਬਣਿਆ ਰੋਇਆ ਮਨ।. 

ਉਹ ਰਸਿ-ਰਸ ਵਿਚ ਧੋਖੈ--ਪ੍ਰੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਉ--ਯਕੀਕਨ। ਉ: 
0 ਰਮਤ--ਸਿਮਰਦਿਆਂ। 
0 ਦਾ ਪ੍ਰ: 

ਮੰ ਅਰਥ : /ਸਲੰਕ/ 

ਉਹ ਪ੍ਰ: __ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ 
(1 ਮਤਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ 

ਪਿ ਹੋਵੇ ? 

੧1” ਹੋ 

(੧ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਾਧੂ 
0 ਰਿ 

੦੨੩6੬6੬੦ਟ੦੦੦੯੨੧੨੦੬੬੦ਵ(੬ ੧੬੦੬੧੬੦੦੦੦੬੯੬੦੬੦੦ 

ਸਕ ਕਾਚੀ ਸਨ 4-ਪੰਨਾ ੨੯੬ 
0੦੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦ ੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੬੧=੦= ੨੦੦੧੬ 

ਗੋ ਜੜੀ ਜੀਜਾ ਬਾਉਲ ਕਾਨੀ ਜੀ ਦੂਰ 5 
ਗਈ । 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਜਾਲ 

ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਤੋ' 

ਵਿਛੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ।੧੨। 

/ਪਓੰੜ?) 
ਹਜ਼ੂਰ! ਦੁਆਦਸੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ? 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੁਆਦਸੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ 
ਵਸਤੂਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ-ਨਾਮ, ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ । 

੪. (ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਮਾਨ ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । 

੫. ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਰੂਪ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਉ। 
ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? 

੬. ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ 

ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।) 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਬ੍ਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਮਲ 

(ਮਿੱਠੀ, ਪਿਆਰੀ) ਬਾਣੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੌਮਲ 
ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 
ਇਕ ਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
(ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ 
ਨਾਲ) ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿਚ 
ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ- 
ਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਨਿਸਚਾ (ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 
ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇ ? 

੯. (ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ-) ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਵੀ 
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ! ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੧੦. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਆਈਦਾ ।੧੨। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

੧. ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ 

੨੫੬੧ “ਵਜ 

ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥ 
ਪੱ 

। 
ਨਕ 

੧੦੧੦੦੦੦੨੦੨੦੪੯੬੬੧੬੦੦੬6ਣ੯੦ਣ੦੨6ਣ੦=੦=੦ਣਹਣਣਨ 
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6੬੬੬੧੨੦੬੯੬੯੬੦੦੨੬੦ 
੫. 

੫7 

੨੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੬੧ 
੧ 

੩੫੨੩੨ ੬੭੨ ਆ ਨਾ ਹੋ $। ਸੰ 



੨੨ ਤਕ 3੩“ “੨੩੦ 

੧ <੭੨੯੧੭੩੯ 4੫੨੧੦੩੧੫= ੯ 

ਮਲ = 

;੨੨੦੦੨੦੧੨ 

੦੨੦੨੦੬੦੬੦ 

੨੨੨ )5<%੨੧੭੭੩(੧੭੨ ਆਜ ਕਲਾ ਕਲਾ ਕਲਾ 

ਚ 

੧੨੨੨੨ 
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੨੦੦੦੦੦੦੦੦੧੦੨੨ 

੨੧੨੦੨੬੦ 

੧੧੦੦੨੧ 

ਇਕ 

੨੫੧੨੦ ੧-੦੧੦੨੧<੧੨੦ ੨੬੧੦੦ ੮੦< 

੨੦੨੦੨੦੩੧੩੦ 
ਪਖ 

੨੪੨੨੨੨੨੨੨੩ 

ਨਨ 

(5੧੬੧ 25 

੯੧6੧96004 64444 84 44446 

੨, ਖਕਿਤ ਉੱਧਾਂਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ 
ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥੧੩॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 
ਤ੍ਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਸੈਸਾਰ ॥ 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥ 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥ 
ਹੌਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ ਬਾਧਿਓ ॥ 
ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ॥ 
ਦਿਨਹਿ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥ 
ਨੈਨੀ ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥ 
ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹ ਹਾਲ ॥ 
ਸਰਨਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੧੩॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਤੀਨਿ-ਤਿੰਨ। ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ- 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ । ਬਿਆਪਿਆ-- 

ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ । ਕਾਮ-ਕਾਮਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ-- 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। 
ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਛੂਟੈ-(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ) ਬਚਦਾ ਹੈ। 

(ਪਉੜੀ) ਤ੍ ਉਦਸੀ (ਤਿੰਨ ਤੇ ਦਸ) ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਥਿਤਿ। ਤੀਨਿ 
ਤਾਪ-ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਅਵਤਾਰ--ਜਨਮ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ- 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਨਿਮਖ-ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ । ਹਰਖ-- 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸੋਗ--ਗ਼ਮੀ। ਦੇਹ-ਪਿੰਡ। ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ। 
ਬਾਧਿਓ-ਬੈਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾਧਿਓ-- 
ਅਸਾਧ, ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ । ਦਿਨਹਿ-ਦਿਨ ਵੇਲੇ । 
ਸ੍ਮੁ-ਥਕੇਵਾਂ। ਨੈਨੀ--ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ । 

ਅਰਥ - (/ਸਲੌਕ/ 

(ਨਨ ੯ (ਨ 20 
੧੦. 

੧੧. 
੧੨. 

ਜਤ 

-ਉ 

ਪਰ 

ਰਣ ਕਬ ਆ ੫-ਪੰਨਾ ੨੬੬ 
੬੪੩੬੧ ੨੦੨੯੨੯੨੬੧ ੨੪੨੦੨੦੨੧੨੧੨੦੨੫੬੭ 

ਹੇ ਕਲ ਦਾਇਰ ਬਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ 
ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪ, ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਬੜੇ ਨ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੪. (ਇਹੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ) ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ? 

੫. (ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ-ਹੇ ਭਾਈਓ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਨ) ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਟਿਕ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 

੬. ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਸਮਝਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ । । 

੭. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀਂ ਹੂ 
ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। 

੮. (ਇਸ ਲਈ ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਨੂੰ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਾਧ ਨ 
ਤੇ ਲੰਮਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । 
ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹ 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਰੋਗ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ? ਰੰ 

ਆ 1 

ਦੀ 

1114 (< << 

ਦਾ 

੨੨੨੨੨੨੦੨੪੨੨੨੪ 
੧੦੦ 

ਕਿ 
੧੩ 

੯੦ 

ਨ 
9੮੨ 

੯. ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ; ਇਹ ਜੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਨ 
ਵਿਅਰਥ (ਮਾੜੇ) ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਦਿਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨ ਹੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨ ( 
ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੧੦. 

ਪਰ: ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੀ ੫੧ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਤਦ ਹੀ ਰੁੰਦੀ 1 
ਸੀਲ ਸਨੀ ਰਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ _'£ ਡੀ ਤਰ ਰਾ ਪਾ ਹਉ 
ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਦਾ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਗਿਣੀ _,&..- .. , ਸੈ # ਸਿ ਰੱ 
ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿ ਮਿ ਮੀ 
ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਰਦਾਈ- ਜਾਂ ਦੇ ਬਚਣਾ ਉਰਿ ਚੜ ਤਾਂ ਦੇ. ਪ੍ਰ: _ਹਜ਼ੂਰ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ? ਮਿ 

ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ 0. । 
ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਤਦ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਲੋਕੁ ॥ ਨ 
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ __ ੧. ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਭਵਨ ਹੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ।੧੩। ___ ਸਗਲ ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ ॥ (6 

(ਪਉੜੀ) ੨. ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਰੀ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ਤ੍ਉਦਸੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੋ । ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧੪॥ । 
੧੨੦੦੦੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੨ ੧੨੦੦੯੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬ 9੨0੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦2੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੬੦੨੧੬ ੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯ 



ਨਹਾਂਤਕ ਸਣ ਗਾ ਕਭੂ ਗਰੰਝ ਸਾਹਿਤ ਜਨ 
ਨ ੨੦੨੦੬੯੬੯੬6੦੯੦੦੨੦੦੬੧=੦੨੯੨੦੨੯੬੯੬੯੬੯੬੦=੯੬੨੯੬੯੬੯੬੯੨੯੬੦੨੬੧੦ 

ਰੰ _ਪਉੜੀ॥ 
([ ੩. ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥ 
0 _੬- ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ॥ 
0 ੫. ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥ 
0; _੬. ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ ॥ 
0 _੭. ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥ 
0; ੮. ਪਰਮੇਸੂਰ ਤਹ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ ॥ 
($ ੯. ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥ 
(; ੧੦. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨ ॥੧੪॥ 
6; ___ ਪਦ ਅਰਝ : (ਸਲੋਕੁ) ਕੁੰਟ-ਕੂਟ, ਪਾਸੇ। ਚਉਦਹ ਭਵਨ- 
0 ਸੱਤ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ। ਸਗਲ-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ । 
ਲਉ ਬਿਆਪਤ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ-ਘਾਟ; ਕਮੀਂ। ਤਾ 
0 ਕੇ-ਉਸ ਦੇ। 

| (ਪਉੜੀ) ਚਉਦਹ-[ਚਉ--ਚਾਰ, ਦਹ--ਦਸ) ਚੌਧਵੀਂ 
& ਥਿਤਿ। ਪਰਤਾਪ-ਤੇਜ, ਤਾਕਤ । ਦਸੇ ਦਿਸਾ--ਚਾਰ ਪਾਸੇ, ਚਾਰ 
6 ਕੁੰਟਾਂ, ਉਪਰ ਤੇ ਹੇਠ। ਧਰਨਿ-ਧਰਤੀ। ਪੇਖੁ-ਵੇਖੋ। ਥਲ- 
ਇ_ਧਰਤੀ। ਬਨ-ਜੈਗਲ। ਪਰਬਤ--ਪਹਾੜ। ਤਹ-ਉਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
0 ਵਿਚ । ਸੂਖਮ--ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ । ਅਸਥੂਲ-ਦਿੱਸਦਾ ਸੰਸਾਰ । ਗੁਰਮੁਖਿ- 
ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ । 

੍ ਅਰਥ : (ਸ਼ਲੋਕ? 
6 ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 
ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੧. (ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 
1 (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ) ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਮੰਨਿਆ 
01 ਹੈ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ !) ਉਸ 
੧ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ 
6 ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।੧੪। 

ਉ (ਪਉੜ/ 
। ਹਜ਼ੂਰ ! ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 
6 ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ! ਚੌਦਸ ਥਿਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 
ਮੀ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
0 __ ੪. (ਅਤੇ) ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਨ ੫. ਦਸੋਂ' ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਓਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
0) ੬. ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ। 
ਰੀ ੭. ਜਲਾਂ, ਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ 

8. _ 
($ ੮. (ਉਹੋਂ ਹੀ) ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਹੂ __ ੯. ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ 
ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
6੮੪ 4262662੦੦੦੬੦ਟ੦੬6੨੦੬੦੯੬੦੦੦੦੦੬੦੬੯ਣ੯ਟ੯੬6 2੦੬੦੨੦੬ 

ਆ, ਜਤ 

(੫੩2੭) 

ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ । ਸੀਤਲੁ-ਠੰਡਾ । ਸਹਜ--ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ । ਤਾ ੍ 

ਤਾ ਗਉੜੀ ਮ: ੫-੫ੰਨਾ ੨੯੬-੩੦੦ 

ਕੇ-ਉਸ ਦੇ। ਦੁਰਮਲਿ-ਭੈੜੀ ਮਤਿ। ਕੁਟੈਬ ਸਿਉ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 
ਸਮੇਤ । ਰਵਨ--ਸਿਮਰਨ (ਨਾਲ)। ਤੇ-ਤੋਂ', ਪਾਸੋਂ । ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮੁ- 6 
ਤਾ 

ਪੁ: 

ਉ: 

ਅਗ (੩੦ 5“ 3੨੨ ੨<੭੩੦--੭ਅ-੭੩ ਆ ਆਜ ੧ 

“ 'ਸਲੌਕ/ 

ਤਜ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨ 

ਨਾਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ! 
ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ? 

੧.ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਿਖਿਆ `ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

6੨੨੧੨੨੧੨੨੨੪ ੧5੮੨ ਕਲਾ ੨੩੨੬੬ ੨੬੨ ੨ 
ਕਿ 

ਇਆ 
੩ ਤਕ 

62੦੬62੬26ਟ੦ਟ੦2੦੦੨੬੬੦੦੦੦੯੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦੦੦੯੨੦੦੦੨੦੨੬੧ ਥੀ 

੧੦. ਰਾਤ ਬਰਾਜਰਦਓ ਗਜ 
ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਕਰ ।੧੪। [ 

ਸਲੋਕੁ ॥ | 
੧. ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ੍ 

ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ॥ 
੨. ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ ॥੧੫॥ ਹੈ 

ਪਉੜੀ ॥ ਵੀ 
੩. ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਨ 
__ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ _. ਹੂ 
੪. ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਮਹ 

ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਮਹ 
੫. ਟੂਟੇ ਬੈਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ( 

ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥ ਮਹ 
੬. ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ 

ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਨ 
੭. ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੂ 

ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ ਮ 
੮. ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਮਿ 

ਗੁਣ ਗੁਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥ 
੯. ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ । 

ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 
੧੦. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਹ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧੫॥ । 
ਪਦਾ ਅਰਥ - (ਸਲੋਕੁ) ਆਤਮੁ--ਮਨ। ਗੁਰਮਤੀ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਨ 

ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ । ਸੈਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਚਿੰਦ- ਨੰ 
ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ। ਹੀ 

(ਪਉੜੀ) ਅਮਾਵਸਿ-ਮੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂ 

ਪਲ ੪ =੩੦ 4 ਲਾ ਵਾ, 

੧੭੨੨੨ 

ਕਮ 
੭ ਚ 
<< 

੧੯੦੦੧ 

੦੨੦੦੨ ਆ 

੧੭ 
ਨ 
4 
॥ 

। 

ਪੀ 1 

4੨ ੨੪ 
੧੨੯੬੦੦੦੦੦੪੬੦੬ 958 



ਸਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕਾ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿਥ ਜੀ 
ਵੀ ੨੦੦ ਬਿਤਾ ਗਉੜੀ ਮ: ਜਿ ਲਕਅਮਦਕ 

(੫੩੮) ੨੨੨੨੨ ੨ ੩ -੩੧੩੦੫੦੭੩੯੭੩੧੪੩੦ ਆ ੧੬੬ ਹਾ 
| 

੦੨੦੨੪੦੦੨੦6੦੦੦6੨੦੨੦੬੦੨6 

11 

੨੦੨੦੩੨੦੪੨੨੦੦੨੨੨੯੨ ੪ ਜੀ ਜੋਤ ਰਿ 
ਿ 

੧੨੨੯੨੨੬੦ ਰਾ 

ਨਾਸ 
ਹੀ 

ਦੇ 

ਨ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ ਰੀ ਗੁਰ 
(0 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 

ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ 

( 

ਮਹ 
।੧੫॥ 

੭ ਗਦਾ ਹੋਇ ॥ 
। 

੧੧ 
ਹੋ ਗਿਆ 

ਜਾ ਕਾ ਹੋਇ 

0 

(/ਪਓੜ?/ ਸੁਖੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਐਂ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਜਾਨ 
ਮਹ 

ਕੀ ! ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 
ਇਕ ਗਾ ਸੋਇ॥ 

। 

00 
ਹਜੂਰ 

ਹੈ ? 

ਅਲਖ ਨਿਰੈਜਨ ੫ 

1 

() 
ਕਰ ਕੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

00 

00 ਪਰ ਮਨ 
ਉਪਦੇਸ਼ 

ਪਰਮੇਸਰੋ 

4 

0 
ਦੀ ਥਿਤਿ ਦੁਆਰ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ 2. ਪਾਰਬ੍ਰਮੁ 

॥ 
0 

 ਉ: ਨ ਆ $ ਦਿਆ ਹੈਂ: ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਣਹਾਰ 

(0 ਭਾਈਓ । ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ 
ਜਤ ਸਹਾਈ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ 

ਨ 

ਮੀ ੬0 
ਉਸ 6 ਨਹ ਬੁਝੀਐ 

ਮੀ 

੍ 

0 ੪. (ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਰੀ 
€, ਅਕਥ ਕਥਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥ 

। 

0 ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ 
ਹੀ 

[ਦੂ ਜਦ, ਡਾ ਹੋ ਿਸ, ਉਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਧ ਨਾਥ ॥ 

ਮੰ ਇਆ 
ਨ ੧੦. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ॥੧੬॥ 

। ਪ੍ਰਭ 0 

ਓਂ 
ਰੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 4 ਦੀ ਇਆ 
ਜਿਹੜਾ 

ਨਾਨ 

੧ ਭਾਤੀ ਜੀਵਨ ਟ 
2 

ਉਪ ਲੇ ਨ ਟੇ ਜਿਲਾ ਪਦਾ ਅਰਥ . (ਸਲੋਕੁ) ਪੂਰਨੁ 46 ਚੜੈ ਮੀ 

ਮਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਨੇ ਆਪ। ਦਿਨੁ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ੧8 

ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉ 
ਆਪਿ-ਪ੍ਭੂ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

1 ਖ਼ੁਰਸ਼ 

ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ 
--ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਲੱ 

ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਉ ਸਵਾਇਆ 

ਰੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ 

ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ 
ਜਿਸ ਰਾਤ ਚੰਦ ਮੁ 

(0 ਪਲ ਮਲ ਜਲ ਜਬਤ ਹਥ ਵਿ ਰੋ, ਕਰ ਕਾਣ-ਨਕੜ ਦਲ ਬਨੇ ਬੜਾ (0 

ਨ 
ਪਉ 0 | 

& 
ਪਰਦਾ ੜੇ ੧ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ 

ਨ 
| ਜੀਅ--ਹਰੇਕ 

ਸਹੀ ਸਰਪ ਬਿਆਨ ਨਾ 2 

ਮਹ ਭਾਈ ।) ਪਰਮੇਸ ਗਿਆ)। 
[ 

ਅਲਖ-ਜਿਸ ਦਾ ਮਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨ 

ਰਿ 
ਆ 

' ਜੰਮਣਾ --ਸਿਆਣਾ। ਜਿਨ] ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲ੪ ੍ 

1 ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਟਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ ਤਾਂ 
ਸੁਜਾਨ ਵੇ । ਨਿਰੈਜਨ-[ਨਿਰ-ਅੰਜਨ 

ਆਏ ਦੀ 0 

6 ੨, ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। 
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤ । ਸਭ ਬਿਧਿ- 

ਜਿਸ ਨੰ ਬਿਆਨ ਨਾ 
0 

ਨ ਤਾਂ ਤਰ ਹੀ ਗਿਆ; ਪਰ ਉ ਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗ। ਅਕਥ--ਜਿਸ ਹੋ। 
1 

( ੬੫ 

ਉਨ -ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ 
0 

ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭੀ ਦਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ । 
ਸਕੇ । 

੭ ('ਸ਼ਲੰਕ/? ਰਿ ਮਹ 

ਉਹ 'ਰਨ ਕਰਨ ਭਾਵ ਗਾਉਣ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਔਰਥਾ 

-ਡੋਲ ਵੇਖੀਦਾ 8 

00 
ਉਚਾਰਨ ਕਰ । ਮਲ ਗੱਲ ਇਹੋ 

ਹਰੇਕ ਹੀ ਜੀਵ ਡਾਵਾਂ-ਡੋ ਵਿਚ ਨੂੰ 

ਹੱ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
! ਜਗਤ ਦਾ 

ਹਾ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ 0 

। ੯. 
੪ 

ਜੰ: __ਦਇਦ 2 ਗਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸਦਾ 
1 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। 
ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ 

ਿ 

01 
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਾਰੇ 

੬ 
ੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ । 

( ਪਿ 
ਗਾ 

ਮਿਲ 
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ? 

ਨ ਵਾਲਾ ਣਾ ਦੱਕਾ ਹੈ, ਉਪ 

ਉ[ 6. ਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ 
`___ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮ ਮਹ 

੬ ਹੈ।੧੫। 

ਕਦੇ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
0 

0 
ਪੈਂਦਾ 

ਵੇ 

ਮਨੁੱਖ 

ਕਲਾਂ 0 

ਹੈ 
ਗੀ 

ਡੋਲਦਾ । ਜੀਵਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਦੇ 1 

>- ੩ ਨ ਡੋਲਤਾ 

੨. ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ | 

(੧. ਪੂਰਨੁ ਕਬਹੁ ਆਪਿ॥ 
ਵਿਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਰੰ 

ਮਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਭੁਵਿਆਂ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।੧੬। 

. 
ਪੂਰਾ ਇਤ ਚੜੈ 

ਭੀ ਕਮੀਂ 
ਪਉੜੀ? 

ਮਹ 

( ਨਾਨਕ ਹੇਤ 

! ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 

0 
ਪਉੜੀ ॥ 

ਪ੍ਰ: ਕਿ ਰਿਓ ! ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰ ੨ ੩ 

ਨ 

ਏਕੁ 

ਉ: ੩. ਹ 
(੨42626੨6੨6੨੨26੨੨੬੧ 

੩. ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ॥ 
੬੨੨੧੨੦੨੦੨੪੦੦੨੦੨੬੦੨੨੦੨੨੧੨੬੧ 

੍ ਕਰਣ ਸੀ ਮਲ ਤਾ 
(੬੨੦੩੬੦੪ “੨੨੦੨੫੨੧ ੨੧੨੦ 



੨੯੧੨੧ 

ਟ੫੩੦੦੬੦੨੪੬੦੦੦੦੨੦੬੦੧ 

੨੦੨0੬੦੬੯੬੦੬੧ 

੨ 

ਰਾ, 
ਤਕ <<" ><੭ 

੨੦੨੦੦੪੨੬ 

੧੧੬੦੨ 

%. ਣਾ 

2੭੨੦੨ 
2 

6੨੦੩੧੩੯੬੪੬੪੬੯੨੦੬੦੨੦੬੦੬ 
ਰਾ, 

੨੦੨੨੦ 

੬੧੦੯੦੦੨ 

੨੨੧੦੦੦੧੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨ 

ਆ 

੨੦੨੦੦੦੦੦੬ 

੨੦੦੨੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬ 

੧੦੧੩੧ 

ਆ 

੧੧੯੦੦ 

੦੧੨੦ 

(9 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੫੩੯) ਤਾ ਗਉਂੜਾੀ ਆ: ੫-ਪਨਾ ੩੦੦ 
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ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ __ ੭. ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤੁ ॥ ਹੀ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ੮. ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤੁ ਸੋਇ । 
੪. ਉਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਭਗਵੈਤੁ ॥ 
ਤਤ ਪਿ ੯. ਖੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਬੈਸੁ 

੫. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰਿ ਚੰਡਾਲ ॥ ਹਰ 
ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, (ਸੈਸਾਰ ਅੰਦਰ) ਸਭ ੧੦. ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਹਰ 
ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ ॥੧੭॥ ਉਹ 

੬. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਦਾ ਅਰਥ : (ਸਲੋਕੁ) ਬਿਨਸੇ--ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਸਾ ਹੂ 
ਸਿਆਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ __ਸਹਿਮ। ਗਹੀ--ਵੜੀ। ਹਰਿ ਰਾਇ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨਿ-ਮਨ ਨੂੰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। _ਵਿਚ। ਚਿੰਦੇ-ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ। ਗਾਇ-ਗਾ ਕੇ। ਜੀ 

੭. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ____ (ਪਉੜੀ) ਕੋਈ-ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਕੋ-ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨ 
ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ _ ਮਨੁੱਖ। ਬੀਚਾਰੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ। ਉਪਦੇਸੈ-- ਮੰ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜੈ-ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਨੂ 

੮. ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ __ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰੁ-ਪਾਪਾਂ ਕਿਲਵਿਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਕਿਲਵਿਖ- ਨ 
ਜੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ (ਸਾਡੀ) ਉਸ ਨੂੰ _ਪਾਪ। ਕਾਟੈ-ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ-ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। _ ਵਾਲਾ। ਮਲੁ-ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲ। ਜਾਇ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ 

੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ _ ਹੈ। ਹਲਤਿ-ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਪਲਤਿ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਉਜਲ-- ਨ੍ਰ 
ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ _ ਰੋਸ਼ਨ। ਨ ਪੋਹੈ--ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਹ 
ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ _ਮਾਇ-ਮਾਇਆ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ॥( 

੧੦. ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਜ਼: (ਗਲ) (0 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ _'£ _ ਹੈਉਰ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕੂ 
= >> ਵੱ ੩ ੱਤ 2 ਮਿ 

ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਖੀ 0 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਕ ।੧੬। ਰ ਹੋ ਸਕ? ਮਹ 
_ ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ $ 

ਸਲੋਕੁ ॥ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂੰ 
੧. ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ $ 

ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਹੈ। ਮਹ 
੨. ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਨੇ ਨਰ 

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੭॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ (6 
ਪਉੜੀ ॥ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਨ ।੧੭ (0 

੩. ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ (ਪਉੜੀ) 
ਕੋਈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਪਰ: ਕਰੂ ਜੀਉਹ ਸੋਈ ਮਾਸ ਬਣੀ ਲਾਂ ਮੱਧ ਜਿਸ ਰੰ 
ਕੋ ਉਪਦੇਜੈ ਕੋ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨ 

੪. ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਿਕੈ ਉ: ੩. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
__ ਭਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨ 
੫. ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਗੀ ਲਏ ੬ 8 ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ੪. ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂਰ 
੬. ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨ 

ਨਹ ਪੋਹੈ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥ ਰ੍ ਲਵੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹ 
੨੦੨੨੦੧੨੦੦੨੬੪੨੯੬੯੬੯੬੦੬੦੦੦੬੬੯੦ਟ੯੬੯੬੦੬੬੪੬੬੬੬੬੬੦੨੦੧੬੦੦੬੯੬੬੦੬੬੦੨੦੦੧੬੦੫੦੦੦੨੬੨੦੨੦੧੨੯੨੬੩੦੨੭ 



ਸਿਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਛ ਜਾ 
੪੩ 

(੫੪੦) 
ਕੀ ਰਾ (56੨੬੬੦੦੬੬੯੬੬੦੬੬੦੬੬੧੬੯੦੯੦੪੬੦੬੦੬੬੪੬੪੨੨੨੧ (ਦਲ ਣਾ, 

ਹੈ ੫. ਉਹ ਆਪਣੇ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਕਟ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ 
॥ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸ ਦੀ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਤ੍ਾਂ 
0 ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 

ਮੰ __ ੬. ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੜ 
6 ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
॥ ਸਕੇਗੀ। 

ਨੰ __ ੭. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਨ 
8 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੋ 
ਹੀ ਹੀ ਧਨਾਢ (ਦੌਲਤ ਮੰਦ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
($ __ ੮. ਉਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ 
੍ ਹੈ। ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
0 ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਨੰ __ ੯. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੱਤ੍ਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, 

ਵੈਸ਼ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡਾਲ ਆਦਿ (ਅਵਰਣਾਂ) ਦਾ 
ਹੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ੂ __ ੧੦. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਗੱਲ ਕੀ) ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ 
ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 
6 ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹਾਂ ।੧੭ 

। ਇਸ ਥਿਤੀ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ 

ਉ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲਾ, 
0) 

0 ਸਾਰੇ ਜਲਾਂ, ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ 

ਮਹ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 
ਹਰ ਕਰ ਕੇ ਬੈਦਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੁਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਓ 
0 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੋ । 
ਹੀ ਉਸੇ ਪ੍ਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਹਰੀ-ਜਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 
0 ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਦੇ ਰਹੋ। 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮ-ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 
ਸਹੀ ਸੈਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਿਆਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਨਾਮ 
ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਸਿਤ ਵਿਸਾਰ ਸਰਦਾ ਵਸ 
੪੩੪ ੦੦੫੨੦੦੨ 

%੨੧੨੨੬੧੨੬੦ ੧੬੯੨੬ 

ਦੀ 
੧੯੨੦੨ 

ਵਾ, 

<< ੨ ਦਲ 

੨੧੦੦੦੦੦੦੨= 

6੨੦੨੦੨੦੬% 
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ਤਾ ਗਉਂੜਾੀ %: ੫-ਪੰਨਾ ੩੦੦ 
%੨੨੦੬੬੦੨੨੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੦੨੨੨੬੩੦੭ ਲਾਲਾ 

ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ । 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸੰਤ ਹੀ 0 
ਨਿਰਮਲ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਛਲ ਰੂਪ ਨ 

ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 0 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤੁ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 

ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨੂੰ; 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੈਤ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਭਾ ਨੂੰ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 0 
ਜਿਥੇ ਸੰਤ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ̀ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕਰਦੇ 

ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੀ ਗਿਆਨ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । 

ਸਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਸੈਤ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ 
ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਸੈਤੋਖ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ 
ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! 
ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਜੈਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ 
ਨਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਰਕਾਂ ਨ 
ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਨੌਂ ਹੀ ਗੋਲਕਾਂ ਸਦਾ ਰੈਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ; ਪਰ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਤੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ 
ਜਤਨ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹੀ) ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ 
ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੈਤੋਖ 

ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਫਲ ਹਨ। 

ਉਸ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੱਕੋਂ । ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ 8 
ਵਿ ਰਗ 
ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 0 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂ 6 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਉਹ ਮੂ 

੧੦੬੦੬੦੦੦੩੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨ ਤਾ ਗਾ ਕਲਾ ਤਾ, 

ਹੈ 

ਟੀ ਆ ੨੧੨੨੨੬੦੩ਟ੨੬੨੨੨੨੧੨੦ 

ਰਾ, ਵਰ < ੫ 

੨੫੨੨੪ ੫੨੬੦੩ ੩੩4. 

ਨ 

ਵਾ 

ਵਕ ੧੦੧੨੯੦੯੦੦੨੯੬੦੬% 

੯੨੩੩ 

ਲਖ 

ਤੋ 
੨੨੬੧ ੩੬੦੬ 
ਡਾ 

੧੩੦੨੯੨੦੨੧ 

ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ । 
ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਲਿਬਲਨਗੁਰਮਵਿ ਅਨਿਰ ਕਰਦ (6 

4੨੬੬੨੬੦ 6੧੬% ਹੱਦ ਵ6ਵ੧ਵ0ਣ6=6੨੦ਣ੦ਣ੧੬੦ਣ੦ਣ੦੦੦ਣ੨ 



ਨੈਧਾਂਤਕ' ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾਂ 

6 ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ 
6 ਨਹੀਂ। 
) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕੋਮਲ 
ਸਹ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । 
 __ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ 
($ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ 
6? ਕਰਤਾ) ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਸਾਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 

(6 ਵਲੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
6 ਦੇ ਤਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਕ 
0 ਸੁਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਨ ਰਿਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਣ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ । 

(0 ਅੰਤ ਵਿਚ_ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
6 ਰੈ। 

ਨੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੈਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ 
ਨ ੨ ੨ 0 < 
੬੧ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। 
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ਕਲਾ ਕਲਾ ਪਲਾਂ 

੧ (੦ (੭੦ ੧੦੨੯॥੦੦੧੦੨੯੦੦“੯੨੩੦੭੦੨ (ਨ 

੧੨੧੨੧ ਨਾ ਅ=ਦਾ 

(੫੪੧) 
ਕਲ 4. ਕਲ ਲਨ ਲਾ ਗਲ. “ਕਲ. ਲਾ . ਕਲ .&. ਕਲ“ . ਅਲ ਰਾ, ਨ 4. ਕਲਾ 

(%੨੨੦੦੨੬0੬੧੧੧੨੦ਵਣਵ6੬੦ਵ6ਣ੦ਣ6ਣਣਓਣਣ6ਣ੦ਣ6ਣ੦ਣ੦6੦ਣ੦੨੬੬ ਨੈ 
ਕਲ 

0 __ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ 

ਬਿਤਾ ਗਉੜੀ % ੫-੫ੰਨਾ ੩੦੦ 
ਆ, 

ਆਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੀਤਲ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮਨ ਦਾ ਇਹੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪਣਾ 
ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਕ ਨਿਸਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਡੋਲਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡੋਲਦਾ । ਉਹ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ 
ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ 
'ਇੱਛਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਰਮਾ, ਗਿਆਨੀ, ਧਿਆਨੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਕ ਵਰਨ 
ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿਚ ਭੀ ਹੋਵੇ, 
ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 

(੨੨੨ ੨੦੨ 4, ੬ 

ਗਿ ਟਰ 4 
(੨੦੬੧੬6ਣ੦੨6ਣ੦੨੦ਣ੦ਣ6ਣ6ਣ6ਣ6=6ਵ੦ਣ੦ਣ੦ਣ6ਟ੦<੧=੦=੦ਣ੦ਟ੦ਣ੯: 

) 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤੋਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

੯ 

੦੩੦੬੦੬੦੦੦੦੦੬੦੩੦੦੦੩੦੬ 
' 

1 

੨. =< ਰਾ, ੨, ਦਾ, ਪੱ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ' ਸਟੀਕ ਸ਼ਾ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੫੪੨) ਗਉੜੀ ਕ? ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ ੩੦੦ 
(੧੩੦੬੦੨੪੬੦੨6੦੯੬੦੦੯ਟ੦੩੯੨੦੬੦੦੬੦੬੦੯੨੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦੨6੨੦੦੦੦੨੦੬੯੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੧੨੦੨੦੨੦੨੦੦੨੦੦੦੨੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨(੦੦੦੦੨੦੬੦੨੨੦ 
01 

0 
( 

੍ 
ਹੇ 

( 

ਨ 
ਨ 
0 ਉੱਸ 
4 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪॥ ੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
ਗਿ 

0] ੍ 
ਜਰ 6 (੧ ੭੫ ਆ. .€%੨੦ ੧੧੫ ੪ ਅਕ ੧ ਸਿਘ. ਇ=.. 

ਵਾਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਆਮ ਤੌਰ ̀ ਤੇ 

ਹੂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹੇ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਭੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
੧ 0 ਲੇ = ਘ ਫੜ 

। ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 
ਪਿ 

ਵਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ-ਵਿਚ ਜੋ ਸਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ 
ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂਕਿ ਗਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 

ਮੇ : 
<< = 

$ ਵੀ ਦਿੱਸ ਪੈਣ। 
( 

0 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੋਕ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ 
ਮਹ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 
9 ਪਕਕ 4 0 ਉਹ 03 (ਆਂ << ਘ _4$ ਉਘ.ੀ.. ੪੧ 

0 “ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲਿ” ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਿਚ ਹੀ 
0) ਦਾ] [ਦ] ਨ; ੨ ੪੫ ਇ ਹੈ 

06 ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਕਿਸ ਮਹਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਉੜੀਆਂ ਉਸ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 
(8 ਮਹਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 

6 ਹਨ। ( 

0 ਨ ਰਾ ਲਾ ਆ 
ਰਤ ਗਉੜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 

(ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਸਗੋਂ 
, ਕਈ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 'ਮਹਲਾ ੫” ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
01 ਵਣ ੪ ਰਾ ਵੀ ਨ ਕਾ 

0 ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੋਕ 

(੧ ਮਗਰੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ 

0 ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਏਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਸਲੋਕਾਂ-ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫--ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਉੜੀ ਮ: ੫, ਦਾ 
(ਸਿਰਲੇਖ) ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।" 

& ੯੩੩... $ < ਨ ਚ] < । ਸੰ ਟੂ <. 
0 ਜਦੋ' ਪੰਚਮ ਪਤਾਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬੱਧੀ ਅਤੇ ੨੨ ਵਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁਟਕਲ 

0; ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 
ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ : “ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ”। 
ਹਉ <= ਦਾ ਰਾ ਕਾ . 

॥ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਢੱਡ ਸਰੈਗੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : 
੯1੭ 

ਨ “ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਆਇਆ”॥ 
੧" 

ਨ __ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝ, ਮਾਰੂ, ਆਸਾ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 
10 
&) 

ਹੀ 

0 
0 

1੧ ੯1 

੬ _________ 
11 ੧. ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ੨੭, ੨੮, ੨੯, ਪੰਨਾ ੩੧੫ ਅਤੇ ਪਉੜੀ ੩੦, ੩੧, ਪੰਨਾ ੩੧੬। 

ਵੀ 4੨੦੬੧੩੬੧੬੨੦੬੦੬੯੬੯੬6੬੦੬੯੬੦=੦੬੧੯੬੦੬੦੬੫੬੦੦੯੬੦੦੯੬੦੬੦੬੬੦੬੦੬੯੬੦੦੧੦੨੦੧੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੬੦=੦੨੯੬੦੬੪੬੦੬੬੦੬ ੧੨੯੨੦੨੯੬੦ਟ੦੨੦੯੨੦ਟ6੨੦੨੦੬੬ 
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੨੦੧੦੦੦੦੬੦੨੦੦੯ਟ੯੬੦੨੦੬੯੨੧੨੦੬੦੨੯੬੦੨੯ਣ੦੨੦੬੦੬6੨੦੦੦੬੬੦ 

ਆ 2 - 

੨੦੨੯੦੦੦੦੦੦੨੨੦੨੬ 

੨੬੦੬੦੦6੨੦੦੦੦੦੦੬=੬ 

=<% 
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ਨ 92626262੦2੦੦6੦੪੨੪੨੪੬੦੨੦੦੦੦੯੦੦੦੪੬੬੪੨੬੦੦੦੪੦੪੦੦੦੪੦੪੪੦੬੪੦੦੬੦੦੦੯੬੬੬੦੪੬੦੦੦੦੦੦੦੬੪੦੦੦੦੦੪੬੦੦੦੦੬੦੦੨੬੬% । 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ੪. ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਧਿ ਹਹਿ ( 
4੪5 ਚ 9੩ ੯ 

|| ੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ 
0 __ ਜਿਸ ਨੌ ਸਮਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ੫. ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਰੰ 
0 ੨. ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਦਾ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥੨॥ ਮੀ 
॥( = 
ਹੀ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਉਰ--ਹਿਰਦਾ । ਸਿਧਿ-ਸਫਲ। $$ 
(6 _੩. ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ-ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ । । 
% 2 ੯ 

( ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਸੋਇ ॥ ਹਿਲ ਰਹ 
ਰੱ 

੪. ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਹੂ 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੂੰ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਮਤੁ-ਇਕੋਂ ਜਿਹਾ। ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ? ਹੀ 

ਭਾਵਨੀ-ਸ਼ਰਧਾ ।ਸਿਧਿ-ਸਫਲਤਾ।ਹਰਿਪਦੁ-ਹਰੀਨਾਲਮਿਲਾਪ। _ਉਂ: ੧. ਹਾਂ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ-ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੋ ਮੂੰ 
ਹੂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਕ ਹੈ--ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ' ਦੀ ਨ 

ਇਿ 
੯ 
<< ੨ 

ਰੰ ਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਇਸ ਮੂੰ 
& ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂ 
ਮਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ- ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹੂ ਨ 
ਮਹ ਖ਼ਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਹਜ਼ਰ ! ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੱਟੀ ਕਿਰੜੀ ਰੰ 

(ਹਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਹੈ? 0 

( ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ _ਉ: ੨. ਐ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੂ 
ਰਿ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ 
0 ___ ੨. ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਲ ਇਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਖਟਿਆ ਹੈ (ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਨੂੰ 

ਰੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ)। ੍ ਨ 
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਨਾਮ-ਅੰਮਿਰਿਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? _ $ 

੍ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਾਦ _ ਊ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨੂੰ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ੂ  

06 ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? ਵਿਕਾਰਾਂ-ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨ 
( ਉ: ੩. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਹੋਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਅੰਮਿ੍ਤ, ____ ੪. ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨੂੰ 
(4 ਵਰ ਨਾਸ ਕਾਲ ਜੀਪ ਦੀ ਬਿਸ ਪਜਦੀ ਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨ 
ਰੰ ਹਨ। ਮੀ 
ਹਰ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਹ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰ੍ਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ 

ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ? ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? । 
0 ਉਂ: ੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਨਾਮ- _ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਮਰ 
ਰੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਭੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ), ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਹੀ ਮਿਲੇ ਨੂ 
1 ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ' ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨ 
ਮੀ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।੧। ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।੨। 

॥ ਮ: ੪॥ ਪਉੜੀ ॥ 0 
6 ੧. ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖੁ ਹੈ ੧. ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਹੈ 
0 ___ ਨਿਤ ਜਗਿ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਰਿ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਗੋਸਾਈ ॥ । 
੨. ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ੨. ਤੁਧੁਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ 
| __ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ ਨ 
| ੩. ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਬਿਖੁ ਉਤਰੈ ੩. ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੂ 
$ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਜਿਨ -ਕੀਤੀ ਕਿਨ ਪਾਰਿ ਲਸਾਲੀ (0 
੬੨੬ ੧੨੬੨੦੬੬੪੬੯੬੯੪੪੬੬੪੬੦੬੬੦੩੬੦੨੯੬੦੬੬੦੬੬੬੦੨੯੬੪੨੯੬੬੦੬੬੦੬੯੬੦੯੨੦੦੨੦੨੦੬੦੦੨੦੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੬੦੦੨੦੨ 4੩% 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਥ ਜੀ 
ਬਸ ਣੱ ਦੀ 
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੪. ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ 

<<, , <<, 

ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥ 

੫. ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ 

ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਗੋਸਾਈ--ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਪਾਈ--ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, 
ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੁਆਲਿਉ--ਸੋਹਣੀ। ਨਾਮਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ । 

ਅਰਥ : 

ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। 

ਉ: ੧. (ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ- 

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਅਤੇ 
ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਹੈਂ। 

੨. ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ 
ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 
੩. ਹੇ ਸਾਈਂ ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤਿਵੇਂ 

ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਭੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਇਹ 
ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੰਘਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
੪. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੋ ਭੀ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ) ਘਾਲ ਸਫਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। 
੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋ' ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾ ! ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, (ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋ ਪਾਰ ਲੈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੧। 

ਭਾਵਾਰਥ - ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਮ[ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ 
(6 ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 
ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
੭ 
1 
ਕਿ. 

ਵਾ ਨਲ 
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ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 

“ਹਰੀ” 'ਗੁਰੂ" ਸਿਫ਼ਤ, “ਨਾਮ” ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ 
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਪਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ 
ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 

੧. ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਸਲਾਹਣਾ 
ਸਭੁ ਬੋਲਣੁ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥ 
ਪਾ, ਕਲ ਅਗਲਾ ਤਮਗਾ ਮੂ ਕਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਕਲ ਕਰ ਕਲ ਲਾ ੧੬੦੨੦੬੪੬6੬੦੨੪੬੪੬੦੬੦੨੦੩੦੦੬੦੩੦ਟ੦੬੯੬੦੦6੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦ਟ੧ ੨੨'੬੨੦੨੦੦੦੨੭੨੦'੩੦੨੦੨੨੨੦੨੩: 

ਆਲ. ਅਲੀ ਅਲ ਅਲ ਅਲੀ ਅਕਲ ਮੋ ਅਲ ਅਲਪ ਅਲ ਕਾਂ ਕਮ ਅਕਲ ਅਲੀ 

ਗਾਉਂੜਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ੧: ੬-੫ੰਨਾ 2੦$ 
6242੦ਟ੦੨੦ਟ੦੨੦ਟ੦=੦ਣ੯੨੦ਟ੦੦੦੬੦੯੬6੨੦੨6੨੯੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੧ 4੩੧੧ 

੨. ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਲਾਹਦੇ 00 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਵਾਦੁ ॥ 1 

੩. ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ 
ਖਪਿ ਜਾਵੈ ਸਭੁ ਅਪਵਾਦੁ ॥ 

੪. ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ 
ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨਾਦੁ ॥੧॥ 0 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਾਦੁ-ਸੁਆਦ, ਚਸਕਾ। ਫਿਕਾ-ਵਿਅਰਥ। $ 
ਸਲਾਹਦੇ--ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ-ਅਪਣੱਤ। ਵਾਦੁ- 
ਝਗੜਾ। ਅਪਵਾਦੁ-ਕੋਝਾ ਝਗੜਾ। ਪਰਮਾਨਾਦੁ-ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਮੀ 

ਹਰੀ। ਹੀ 

ਅਰਥ : (ਹੀ 
੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੂੰ 
ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਮੂ 
ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਅਸਲੀ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ। 0 

੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ । 

ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂ 
ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ।$ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨ 
(ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ) ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 

੩. ਫੇਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੌਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਆਖ਼ਰ ਨੰ 
ਸਲਾਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1 

ਐ ਸਾਈ ਜੀਉ ! ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰ 
ਹੈ? ( 

ਉ: ੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂ 
ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ $ 

ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਹਰਿ ਨੂੰ 
ਹਰਿ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ ।੧ ਹੀ 

ਮ: ੪॥ 

ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਮਨਿ ਹਰੀ ॥ 
੨. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹਰਿ ਹੀ 

ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਸਭਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥ (ਰੀ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰ-ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਈ-ਮੈ' ਨ 
ਧਿਆਵਾਂ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਮੁਖਿ-ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ। ਪਰਹਰੀ-ਮੈਂ' ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਕਰਾਂ । ਹਉ 
ਅਰਥ : | 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (6 

0੬6262626262626262੬6ਣਟ੦੨੬੧ਟ੦੬੦ਣ੦੬੯੦੦੨੦੨੦੩੦੨੬੦੩੮ 



੧, 

&£ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਹੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੋ ਕਿ 
ਰੰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 
ਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਿਆਵਾਂ। 

06 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਹਰੀ 
ਮਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ 
੍ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ।੨੧ 

ਹਉ ਪਉੜੀ ॥ 
(0 ੧. ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ 
6) ___ ਨਿਰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ 
| ੨. ਜਿਨੀ ਤੂ ਇਕ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ 

ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਹਉ ੩. ਤੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਹੀ 
0 __ ਜਿਸ ਨੋ ਲਵੈ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ॥ 
( _ ੪. ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਤੂਹੈ ਨਿਰੈਜਨਾ 
(0 ___ ਤੂਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ 
ਨ ੫. ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇਆ ॥੨॥ 
ਹਉ ਪਦ ਅਰਥ “ ਨਿਰੈਕਾਰੁ-ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ । ਨਿਰੈਜਨ-ਹੇ 
0 ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰੀ। ਲਵੈ ਲਾਇ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ 
ਨ ਕੇ। ਸਚੁ-ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਨਾਇਆ-ਨਾਈ, 
ਨ ਵਡਿਆਈ। 
0 

( ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

0 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? 
0 ਉ: ੧. (ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ 
ਮਹ ਕਿ-) ਹੇ ਹਰੀ ਰਾਇ ਜੀਉ! ਤੂੰ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ 
ਮਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੀ ਦੂਰ ਹੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ 
0 ਹੀ ਆਪ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ'। 
ਨੀ ੨. ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਜੀਉ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ-ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ 
ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਹ ___ ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ! (ਮੈ' ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਭਾਲ ਡਿੱਠਾ ਹੈ) ਪਰ 
ਹੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 

0 ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। 
0 __ ੪. ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ! ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ 
2 
ਦਾ 
ਉਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ'। 
ਮਿ ੫. ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ! ਤੂੰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ', ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ 
ਿ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ 

ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।੨। 

ਭਾਫਾਰਲ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 
੦ ੨੭੨੨" (੨੨ <<੨੨੨੨੨੨੦੨੨੦੨%੩੦ ੨੧੬੦੬੦੬੦੬ਟ੦੬੦੬6੦੦੬੯੦੦੨6੬੦=6੬੦ਣ੦੨੦=੦ਣ੦=੯੬੦= 

ਦੀ 
੧ 

੨੦੬੬੧ 
੫ ਮਾ 

(੫੪੫) 
(7੨੦੨੯੬੯੬ 4੨੨੦੦੪੦੪੬੬੦੬੬੪੬੧੨੦੦ ੧੨੬੯੨੦੦੯੦੬੦੬੯੬੦੨੦੦੯੬੯੨(੨੦= ਲਾ ਲਾ ਕਲਾ ੨੧੦੦੦੦੬੦੯੨੯੬ 

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪#-੫ਨਾ ੨੦% 
੧੧੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੨ 2੨੦੬੦੦੦੬੦੦੬੦ ੨੯੨੦੦੨੨੦੦੨੬੦੭ 

ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਨੂੰ 
ਰਹਿਤ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 8 

ਆਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਮੂ 
ਕਿ ਅਦੁੱਤੀਯ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮ; 
ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਭੀ 
ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨ 
ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ' ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! ਮੈਨੂੰ ਨ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੋ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਲੱਛਣ, ਵਡਿਆਈਆਂ & 
ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ &੍ 
ਦਾਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਧਿਆਵਾਂ, $ 
ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨ 

ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਨ 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ । 

੧. ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਹੈ ( 
ਭੁਮਿ ਭੂਲੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਰਜਨਾ ॥ 1 

੨. ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ ਮੀ 
ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥੧॥ (0 

0) 

ਅਰਥ : 
ਸਰ 

ਪ੍ਰ: _ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਰਮ ਵਿਚ 
ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ? ॥ 

ਹੈ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈਂ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 
ਰੋਗ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ( 
ਹਜ਼ੂਰ! ਇਹ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ੍ 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਉ 
ਸੱਜਣਾਂ (ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਹਉਮੈਂ ਨਰ 

ਦਾ ਰੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿ । 

6 % . 

ਹੈ 

ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ।੧। 

ਮ: ੪॥ । 
੧. ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੋਗ ਸਿਉ 4 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਮੂ 
੨. ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ 0 

ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥ (ਜੇ 
ਪਦਾ ਅਰਥ - ਰੈਗ ਸਿਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । ਗੁਣਤਾਸੁ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨੈ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ। ਗੁਰ ਸਾਬਾਸਿ-ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨ 
ਥਾਪਣਾ। 

ਲਾ ਲਾ ੨. ਲਾ ਤਾ 
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ਹੀ ਅਰਥ - ੫. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀਉ! ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 
ਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਕਿਸ ਲਈ ਝੂਰੀਏ, ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ।੩। । 

੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਦਕ ੨੨੧ ਟ੍ 
& ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 
ਮਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਹਰੀ 
(6 ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 
(0 ਭਾਵ ਥਾਪਣਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਿ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।੨। 
ਿ ਪਉੜੀ ॥ 

8੧. ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੀਮੁ ਹੈ 
0 ___ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਤੂ ਵੜੀਐ॥ 
0 ੨. ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਇ ਸੁ ਆਖੀਐ 
0 ___ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਤੂਹੈ ਪੜੀਐ ॥ 
 _੩. ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ 
6 ___ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗੜੀਐ ॥ 
0 ੪. ਤੂ ਸਚਾ ਸਭਸ ਦਾ ਖਸਮੁ ਹੈ 
6 ਸਭ ਦੂ ਤੂ ਚੜੀਐ॥ 
0) ੫. ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਹੋਇਸੀ 
& _`__ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਕੜੀਐ ॥੩॥ 
। ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਵੜੀਐ-ਤੁਲਨਾ ਦੇਈਏ। ਕਾਇਤੁ-ਕਿਉਂ' ? 
ਮੂ ਕੜੀਐ-ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। 

ਉਤ ਅਰਥ : 

0 ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੇ 
ਰੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ? 
0 ਉ: ੧. (ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ-ਉ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ 
ਮਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 
ਮਿ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਭੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈਂ । ਦੂਸਰਾ 
6 ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੀਏ, 
ਹਰ ਭਾਵ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਈਏ। 
6 ੨. ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ! ਦੱਸ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ? ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ 
(0 ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਹੋਵੇ 
ਮੂ ਤਾਂ-ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੀਏ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੂੰ 

ਹੀ ਹੈਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ 
ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। 
6 ੩. ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ 

ਹੈਂ, ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈਂ 
ਮੰ ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। 
($__ ੪. ਤੂੰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ' ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 
1, ਹਲ, ਹੈ 
(ਰੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹੇ ਕੰ ਵਡਾ ਹੈ। 

ਹਕ (੨੮ ੨ ੨4. 4. ੩4. ੮ 4. =੩₹- 4,544 544. ਰਲ, ੩੬4. -੩੩- 4 2੭੨ ੭5੩੧੦੨੦੯੧੦੨੯੧੦੨੨੯੭੨੯੦੦੨੨੯੨੨੯੨੨੨੨੭੨੪੨੧ ੮੬੧ ੧੦੦੦ (ਟਨ 

ਗਾਉਂੜਾ ਕਾ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ 5੦5 

ਭਾਫਾਰਲ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤ ਵਾਲੀ 

ਸਮਝ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਭੀ 

ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ, ਅੰਦੇਸੇ, ਦੁੱਖ, ਝੋਰੇ, ਤੌਖਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, 

ਭਾਵ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। 

ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏਗਾ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 

੧. ਮੈਂ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੋਮ ਕਾ 
ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਰੀਨਿ ॥ 

੨. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਿ ਵਸੈਨਿ ॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ .“ ਮੈ ਮਨਿ-ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ । ਪਿਰੈਮ-ਪਤੀ। 

ਧਾਰਿ-ਧਾਰੀ ਹੈ। ( 

ਪ੍੍ 

ਪਰ 

“ਮਰਾ . 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਾਹਦੀ 
ਹੈ ? 

੧. ਐ ਭਾਈਓ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿਆਰੇ 
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 
ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ । 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਉਸ ਸੁਖ ਵਿਚ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।੧। 

ਮ:੪॥ 

੧. ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰਮ ਕੀ 
ਦੁ 

੬੯੬੦੬੦੬੦੨੬੧ ਦਿਨੀ ਰਾ ਵਾ, 

ਜਿਉ ਬੋਲਨਿ ਤਿਵੈ ਸੋਹੈਨਿ ॥ 
੧9੨੭ ੧੧੦੬੧ 

ਤਾਂ ਦਲ, ਕਿ ਪਾ ਖਾ 
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ਰੇ ੨੨ 
ਨ 

ਕਿ ਕਾ 

੨੦੦੦੦੦੬੪੬ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜੀ (੫੪੭) ਗਉੜਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: 8-ਪੰਨਾ ੩੦੧-੦੨ 
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੨. ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ੩. ਹੈ ਕਰਤੇ ! ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਆਪ ਹੈਂ, ਨ 

ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੈਨਿ ॥੨॥ ਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ___ 

$ ਪਟ ਅਰਥ : ਸੋਹੰਨਿ-ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਪਿਰੰਮ ਕੀ-ਪਿਆਰੇ ੪ ॥ 
ਰਿ ਦੇ ਦੇ ਤਮ ਸਕੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਮੂੰ 

! ਦੀ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ । ਪਿਰੈਨਿ-ਪਿਰ ਨੇ, ਖਸਮ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨ 

ਅਰਥਾਂ : ਦੁਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ੫. ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੰ 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਨੂ 

ਉ: ੧. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਝੋਰਿਆਂ ਤੇ ਯਮ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੪। । 

ਇਹੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਬੋਲਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹੈ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਸਥਾ ਨ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਸਥਾ ਜਣਾਈ ਹੈ। $ 
ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? ਸਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਨ ਨੂੰ 

ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! (ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ _ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮ 
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ _ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 
ਹਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ _ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੀ 
ਲਾ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਮਿ 

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱ ਜੈਦੇਸਰਾ 

ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।੨। ੧. ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ 0 
ਪਉੜੀ ॥ ਅਖੀ ਤਾਰ ਲਗੈਨਿ ॥ ( 

੧. ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ੨. ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਜਣੁ ਮੇਲਿਆਂ 
ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਨਾਹੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਖਿ ਸਵੈਨਿ ॥੧॥ । 

੨. ਤ ਕਰਰਿ ਸ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ : ਅਖੀ-(ਅਖੀਂ) ਅੱਖਾਂ। ਸੰਦੇਸਰਾ-ਸੁਨੇਹਾ। ਨ 
ਪਿ ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਵੈਨਿ-ਸੋਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

- ਕ, 

੩. ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਅਰਥ : 0 
ਰਾ ਰੀ ॥ ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ 
ਦਾ ਹੈ? 1 

੪. ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਕੇ $ 
ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਹੀ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੂੰ 

੫. ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ ਸੀ। 
ਤੂ ਸਭ ਛਡਾਹੀ ॥੪॥ ੨. ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੱਜਣ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ॥ 

ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕਾਂ ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ . ਬੁਝਾਹੀ-ਤੂੰ ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਕਰਣ--ਜਗਤ। 
੨0 ਰੰ 2 = ੦ ੂ੍ 2੫, 

ਨ 

ਅਗਮੁ-ਅਪਹੁੰਚ । ਛਡਾਹੀ-ਦੁੱਖਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ' ਤੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਮੂੰ 
ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੂ 0 

ਹਸ ਮਰਥਾ ਲੀ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸੁਖ-ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।% 0 
ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ। 4 ੪॥ 1 

ਨ ਉ: ੨ ਹਾ ੮ ਛੇ 1 

! ਉ: ੧. (ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ) ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, % 
“੨ ਤੋਂ ਪਦ ਲਾ ਦਿ ੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ | 

(0 ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਿਚ 1 ੍ਿ ( 
ਹ ਕੇ ੧) 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਇ॥ ਹਉ 
0 __ ੨. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਉ' ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! __ ੨੦ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਦਰਹੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ ॥ 

। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਸਭੁ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਸੋਇ ॥ ਨ 

੬ ੧੨੧੨੧੦੪੬੯੬੯੬੬੪੬੪੬੬੬੬੯੬੦੨੦੯੬੬੦੧੬੬੦੬੯੬੯੬੪੦੫੬੨੦੬੪੦੬੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੧੦੧੨੦੧੨੦੧੨੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨੧੨੨੦੨੬੦ 52੦੨੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਲ ਜੀ (੫੪੮) ਗਾਉਂੜਾੀ ਕਾ ਵਾਰ %: ੪-੫ਨਾ ੩੦੨ 
ਮਿ, ਰਾ ਅ, ਕਾ, , ਦੀ , ਰਾ, 2, ਪਾ, ਦਿ ਲੀ ਕਲੀ ਵਾ, , ਵਾ, ਵਾ, (੨੦੨੦੦੬੦੨੦੨੦੦੬੦੪੬੦੬੦੦੯੬੦੨੬੦੨੯੦੬੦੨੦੬੯੦੦੦੬੦੬੬੦੨੯੬੯੬੦੨੬੧੬੦੦੦੨੦੦੨੦੦੨੦੬੯੬੬੦੨੦੬੦੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬੨੦੬੭ 

੩1 ( 
੧1 ੨ 

6 ੩. ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਚਲਾਇਦੇ ਪਉੜੀ ॥ 0 2 ਵਿ ਪਤ 
੪ਕ -" ੍ << ( 

ਨ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਤਿਸਟਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ ੧. ਜਿਸ ਨੋ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡਾ ਕਰੇ ਨ 
੨ ੨੩ 

0 ੪ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ ਸੋਈ ਵਡ ਜਾਣੀ ॥ ਮਹ 
(ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇ॥ ੨. ਜਿਸੁ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸਿ ਲਏ ੍ 
; ੫. ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥ ( 
” ਵੀ <੩ ਨ 

ਨ ਤੇਹਾ ਫਲੂ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ ੩. ਜੇ ਕੋ ਓਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਨ 

( ਸੋ ਮੁੜ ਅਜਾਣੀ ॥ ਨ 0 _੬. ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਲਾ 0 
0 __ ਜਿਦੂ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇ॥੨॥ ੪. ਜਿਸ ਨੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਹ 
ਰੇ ਕਰ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥ ਨ 
0 ਵੱ ਬਾ ਰਾਂ ਲਿਜਾ ਤਿਸਟਿਆ--ਟਿਕਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ, ਠਹਿਰਿਆ। ੫. ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ | 

ਉ_ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੫॥ 8 
ਨ ਅਰਥ . ਨ 
੨5੦ ਪਦ ਅਰਲ' : ਤਾਵੈ--ਚਾਹੇ । ਭਾਣੀ-ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਣੀ- ੨ 1, ਤਿਗਰ ਦੇ ਦਇਆ ੨੩ ਰੇ 0) 
0 ਪ੍: ਕੀ, ਤਤ ਦ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋ। ਮੁੜ-ਮੂਰਖ । ਰਵੈ--ਉਚਾਰਦਾ ॥ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਨੀਅਤ ਹੈ ? ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਿ-ਬੁਝ ਕੇ। ਸਚਿ-ਸੱਚ ਵਿਚ। ਮਹ 
6 ਉਂ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ 0 
ਲੀ ਲਾ ਨ ਮਰਾਲਂ : 8 
ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ " ਹੇ < ਹੂ 
ਨੀ ਗਿ ਪ੍ਰ: ਐਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬੈਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸੋ &੍ 
ਰੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ? ਵੱਡਾ ਜਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮਤਿ £ 
& ਇੰ _ ੩ ਡੇ "ਮਦ ਡੀ “੨. _ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਏ ? ਰੰ 
ਨ ਉਂ: ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ- ਉਹ ਸਾ ੍ ॥ 
ਰੱ ਇ ਹੂ . ਹੈ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ ਨੈ 
ਿ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱ ਟੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ। ( ੧] ਹੈ ਦੇ ੨ == ਉਨ ਤਾ ਵੱ ਚ ੩੫ ॥ 

ਬ੍ਹਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ੨. ਜਿਸ ਨੂੰ (ਭਾਵੈ) ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 
___ ਉਹ ਵੈਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇ ? ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਉਸ ਮੂ 
ਹੈ __ ੩. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੰ ਭਾਅ ਗਈ ਹੈ। ਨ 
ਵੈਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ___ ੩. ਰੇ ਭਾਈਓ । ਜੇ ਕੋਈ ਬੇ-ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ 

ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। - ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ 

ਵਿ 
, ਅਤ 

੧੨੯੬੧ 

ਦਾ 

“੨ ਟਨ ੮ ੭੦੨੭੦ 

੧੧੦੩੦੭੨੯੦੩੦੭੨੭੨੦੭ (6 ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਰੰ ਕੋਝੇ ਵਾਰ ਨਿਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਦੱਸ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੰ 
ਨ ਉ: ੪. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੀ 

ਨ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ 
0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਭਾਵ ਉਹ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਨੂ; 
(0 ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)। ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੫। ਨੂ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: __ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂ 
( ਉਂ: ੫. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, 
ਰੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ __ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਓ । ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ 

(ਦਲ (॥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰੋਂ ਪਰਵਾਨੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨ 
੍ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਕਰਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਹਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
0 (ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) ਸਭ ਕੁਛ (ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ) _ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ੧ 
( ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਉਸ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ _ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨ 

ਤਕ ੭ਕ ਮੰ 

ਆ = 1 =; 

ਕਲ. ੩੨, 4,555. 44 ੩੩ 4. ਕਲਾ. 

ਪਲ 

ਤਾ, 
2 

( ੭ ੮ < ੫ ੧) 

ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੈ। ਮਿਲਾਪ `ਤੇ ਬਿਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨ 0 ਤੁ ਹੁਦਾ ।੨ ਹ | ਹਣ 6 | ਰੱ ੧, ਰਾ, ਨ, ਲਾ ਕਲਾ ਕਲੀ ਲਾ ਕ, ਦੀ ਕਾ ਕਲ ਕਲ ਕਾ ਪਕਾ ਲਾ , <<, ਰਾ, ਰਾ, ਵਾ, ਦਾ ਕਲਾ ਵਾਕ, =, 3 
<੯੨੦੬੯੬੦੦੨੦੦੦੨੦੨੬੦੨੦੦੦੦੦=੯੬੯੬੦੬੯੬੯੬੯੬੦੦੯੬੯੬੯੦੦੬੦੦੬੪੬੬੦੬੦੬੦੬੯੯੦੪੬੯੬੦੬੯੬੦੬੦੬੯੨੯੦੦੦੦੦੯੬੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੨੯ਟ੦੨੯੦੧੨੬੯੨੬੯੨੦੨੦੨੦੬੭ 



(੫੬੫੬੫੫੫੬40---੬44 4੬684 (੫੪੯) ਗਾਉੜਾੀ ਕੀ ਵਾਠ ਨ: ਅਆ 
0 2੫੬੧੬੦੬੦ਣ੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੨੯੦੦੦੪੬੦੨ ੧੨੦੨੦੬੪੬੦੨ ੧2੦26੨੦ਟ੦੬੦੨੦੬੦੬੫੦੦੬੦੦੦੦੯੦੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੧ ੨੪੬੦੩੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦ ਨ 

ਡਾ ਰਸ-ਮਈ ਅਨੰਦਸਹਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਨੂ ਹਥ 
0 ਥੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਪ੍ਰ: __ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਹੀ 
[ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉ: (ਮਥਜਣ ਇਹੋ ਹੀ” (ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਓ ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿਚ 
0 ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨ ੍  
ਨ 0 ਵਾਲਾ ਹੈ। 0) 
ਨ ੧. ਹਜ ਨਾਨ ਨਗਰ ੬. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ 
। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੇਕਾਰੁ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਧੰਨ ਹੈ ਧੈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਨ 
(0 ੨. ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨ 

ਤਿਨ ਲਥਾ ਹਉਮੈ ਭਾਰੁ ॥ ੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ 
6 ੩. ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਿਰਜਨਹਾਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਤਿਨ ਸੈਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ।੧। ਹਰ 
0 _ ੪. ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮ: ੪॥ 
0 ___ ਤਿਸ ਨੌ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ੧. ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਆਕਾਸੁ ॥ 
। ੫. ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ੨. ਵਿਚਿ ਆਪੇ ਜੋਤ ਉਪਾਇਅਨੁ _` । 

ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ ਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਗਿਰਾਸੁ ॥ . 0 
(0 _੬. ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ੩. ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ੍ 
। ਤਿਸ ਨੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 
0 ੭. ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ੪. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੁ ( 

ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥੧॥ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ ਤਾਸੁ ॥੨॥ 

| ___ “ਦਾ ਅਰਥਾਂ: ਨਿਰੈਜਨੁ--ਨਿਰ-ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ--ਕਾਲਖ; ਪਦ ਅਰਥ : ਸਾਜੀਅਨੁ-ਸਾਜੀ ਉਸ ਨੇ। ਉਪਾਇਅਨੁ- ਨੂ 
। ਮਾਇਆ ਲੀ ਰਬ ਨਿਰਭਉ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। _ ਉਪਾਏ ਉਸ ਨੇ। ਗਿਰਾਸੁ-ਗਿਰਾਹੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ। ਸਭੁ-ਹਰ ਥਾਂ । ਨ 
$ ਨਿਰੈਕਾਰੁ-ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਮਨਿ-ਇਕ __ਗੁਣਤਾਸੁ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਨੂੰ 
ਉ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਇਕ ਹਰੀ ਵਲ ਲਾ ਕੇ। __ਕਿਲਵਿਖ-ਪਾਪ। ਤਾਸੁ--ਉਸ ਦੇ। ਮਿ 
੬੫੦੨ ਵਨ ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ । ਜੈਕਾਰੁ-ਵਡਿਆਈ। ਫਿਟੁ ੍ 
6 ਫਿਟੁ ਕਹੈ-ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਦਾ--ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੈਨੁ- ਜਲ _ 
ਮੁਬਾਰਿਕ । ਵਾਰਿਆ-ਸਦਕੇ। ਪ੍ਰ _ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ । 
ਰੰ ਹੇ ਉ: _ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਆਨੀ ਟੂ 
(0 ਰ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ- ਨੂੰ; 
ਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ੧. ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨ 
| ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਵਿ ਉਰ 
ਉ ਗਿ ਦਹ ਰਹੀ ਸਰਪ ਚ ਇਸ ਹਿਤ ੨. ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ੧ 

ਹਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਤੋੱ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਗਰਾਹੀਆਂ ੍ 

( ਰੰਜਿਲ ਹੈ, ਐਾਰ;ਨ.ਲਿਨਾਂ ਹੈ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
੧ ੨. ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ । ੩. ਉਹ ਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ 
ਨ ਸਮਝੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ' ਦਾ ਬੋਝ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿ 

($ ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ,, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ 
(੧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 
0 ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੨। ਮੰ 
ਲੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਰੀ 
। ਹੈ? ਪਉੜੀ॥ ਨ 
 ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ __ ੧. ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਨ 

। ਹੈ, ਇਮ ਹੀ ਨ ਬਿਕਾਰ ਸਚੁ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਮਰ 
੬੨੪ ੧੨੪੨੬੦੬੦੦੬੪੬੦੬੦੬੪੬੯੬੯੬੦੦੬੯੬੦੬੬੬੬੬੦੪੬੦੬੪੬੬੬੦੦੬੬੦੬੬੦੦੬੦੬੦੦੬੦੬੦੯੨੦੨੬੦੨੨੬੦੨੦੬੦੨੨੬੧ ੨੬੦੬੧ 



ਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਲ ਜਾ (੫੫੦) ਗਾਓਂੜਾ ਕਾਂ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ 2੦੨-੦= 
ਆ ਦਿ ਆ ਦ ਆ ਦਿ ਆ ਇਆ ਨ ਆ ਨ ਵਿ 

(ਪਿ ਬ ੧੯੯੧੨੧੧2੯੬੧੯੧੧੧੧੦੦੦੦੧੧੦੦ਣ੦੦੧੦੧੦੦੨ ੧੧੨੧੧੦੯੦੧੧੦੧੭੦੧੧੦੯੦੦੯0੦੦੦੦ਣ੦ਣ੦੦੦੦੨ <੧੬6ਵ66ਣਵ੧ਵ੦ਣ੦ਵ੦=% ੧੧੦੯੦੨੧੯੨ 
। ਲਾਲਾ, ਲਾ ਰਲਾ ਲਾ ਆ ਪਕਾ ਪਖ ਤਾ, ਨ, 

0 ੨. ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਦੇ . ਗੁਰਸਿਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ ਰਹ 
, 

ਕਲਮ ਮੁੰਹ 
(੬ &( ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ __ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਹੀ 

| ੩. ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਦਰਿ ਉਜਲੇ ੩. ਓਨਾ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੀ 
ਦਾ 0੧ ___ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ ਭਾਵੈ ॥ ਓਇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੀ ਪੈਨਾਏ ॥ 

6੪. ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸਟੀਅਨਿ ੪. ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਖੋਟੁ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵਹਿ ਮਹ 
0) ___ ਕੂੜੁ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਓਹੁ ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਖਾਏ ॥ ਮਹ 
0 _ ੫. ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆ ੫. ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ (ਹੀ 
& ___ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥੬॥ ਸੁਆਵਗੀਰ ਸਭਿ ਉਘੜਿ ਆਏ ॥ 0 
0 ਪਦ ਅਰਥ : ਜਮਕੰਕਰ--ਜਮ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਜਮਦੂਤ । ਉਜਲੇ- __ ੬. ਓਇ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵਹਿ ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨਿ 
੬ _- , ੨ ੨ ਸਰ 
ਮਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ। ਸਟੀਅਨਿ-ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ--ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਓਇ ਤੇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਯਿ ਵਜਾਏ ॥ 1 
ਹਉ ਕੂੜੋਂ-ਬੂਠ ਹੀ। ੭. ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸਿਰੀ ਖਸਮੁ ਆਪੇ ਵਰਤੈ 

ਅਰਥਾ : ਨਿਤ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਮਰ 
0 ੨੪ 0 
0 ਪ੍ਰ: ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ? ਪਦ ਅਰਥ : ਗੁਰਸਿਖੀ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਲਤਿ-ਇਸ ਨ 
6 ਉ: ੧. ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਸੱ ! ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲ ਨ ਤੀ 0 0 ਉ: ੧. ਇਉਂ ਕਹੋ 1 1 ਰੇ । ਲੋਕ ਵਿਚ। ਪਲਤਿ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ । ਪੈਨਾਏ-ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨ 
(0 ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। __ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਇ-ਉਹ। ਸੁਆਵ-ਗੀਰ-ਸੁਆਰਥ ਨ 
0 ੨. ਹੈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ । ਜੋ ਤੌਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬੀ ਬੰਦੇ, ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ । 
1 ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌੜੇ ਜਮ ਦਾ ਦਾਸ (ਜਮਦੂਤ) ਨਹੀਂ _ ਲੋਕ। ਦਯੁ-ਖਸਮ। ਦਯਿ-ਖਸਮ ਨੇ। ਵਜਾਏ-ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨ 
ਹੈ ਨ ਨ ੂ 1 ਣਾ ਉ ॥ 0 ਆਉਂਦਾ। ਨ . ਸਿਰੀ-ਸਿਰੀਂ, ਪਾਸੀਂ। ਚਲਤ--ਕੌਤਕ। ਸਬਾਏ-ਸਾਰੇ। ਮਰ 

$$ __ ੩. ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨ 
( ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਸਦ ੇ ਸੰ ਵਾ ਵਲੀ ਲੱ ਿ 
੧ ਰੇ ਵਾ .. ਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ? ਨ ਰੰ ਭਾਵ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁ ੍ 
2 4“ .੨ ੦. ਇਤ ਦੇ ਦ ਦੀ ਟੇ | 0 ਨ ੪. ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਉਹ (ਦਰਗਾਹੋਂ) ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਉ: ਰਿ 0 8 

੧ ਮੇ 1 ਛ ਘ ਲਿਲਘ ੩੫, ( (੧ ਮਰਨ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੋਂਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਬੀਜੋ ਉਹੋ ਪੰ 
ਨ ੩ ੨ ਕੁਝ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹ ਵਿਚ ਝੂਠ ਤੇ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਮ ਧਾਰ ਨਲ ਆ ਤਰ & 

੨ ੩ ੧ ਰ੍ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੈ 0 ਕੇ ਫੇਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ੭ ਦਹ ਚੂੰ ਰੰ 
੬ ਖਾ ਦਾ 8 ਵਾ ਪਰ 

ਹੂ ੫. ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲ ਲਵੇਗਾ । ਕਿ 
ਉਨ ਦਾ 2. ੍ ਤਮ " ਲੇ ਰਿ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਾ ਵਿਚ ਜਹਾਂ ਜਹੀ ਪਦ ਬਰ ਭਲਕ । 
ਨ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਸੱਚ (ਸੁਖ) ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਰਸ ਰੂਪੀ ਅਮਰ ਹੀ 

ਨ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। 0 
6 ਤੇ ਅਜੇ ੨ । : __ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਲੇ ਮਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ,ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।। _ ਖੱਦਰ ਨ ਇਦਾ ਅਨ ਥੀ 
ਹਰ ਸਿ ਉ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਨੂੰ 
ਹੂ __ ਭਾਵਾਰਥ: ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਨ 2! ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੁਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਦ ਨ ਗਰ ਿ 6 ਵਰ ਪਟ 1 ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੈ ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਉੱਜਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨੰ ਸਤਿ ਚੰਦਾ ਰੈ ਹੀ 
ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਹ ਲੀ ਕਲ _ ਨੂੰ ' ਰੀ ਹੀ ਤੋ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟਾਪਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੂ & ਝੂਠ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਣਗੇ । ਸਨ ਲੀ ਰਿ 0! ਇਸੇ ਪਉੜੀ ਦੇ & ਅਰ ਸਲੀਕਾ ਦਆਰੀ ਮਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? 1 
ਹੀ ਆ ਰੀ ਉ: ੪. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਮਰੈ 

ਹੋ ਦਯ . ਘ 0 0 ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਹਾ ਬੀਜਦੇ 0 
ਹੈ ਨ ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥ 1੨ ' ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾ ਹਨ, ਤੋਹਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੋ ਸਦਾ ਹੂ; 
0 ੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਖੋਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ( 
0 ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ੫. ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, 0) 
੯੦੨੦੬੨੦੬੦੬੯੬੬੦੬੨੯੬੦੨੦੨੦੦੦੨੨੦੨੦੨੦੨੨੩# ੧੨੦੬੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੨੦੬੯੬੯੬੬੬੦੬੪੬੯੬੯੬੯੦੪੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੩% 
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ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੈ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨ 
ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਉਹ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ)। ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? 

੬. ਹੈ ਸੱਜਣੋ ! ਉਹ ਖੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਖੋਟੀ _ਉ: ੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨੂ 
ਭਾਵਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ (ਪਾਇਨਿ) ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ) ਉਹ ਖਾ ਤਾਂ ਉਹੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਕਦਾ ਨੰ 

ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਹੂ 
੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਦੱਸੋ, ਇਸ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੂ 
ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਗੈਮੀਂ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? ੍ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ _ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨ 
ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂ 
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ।੧। ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਮ: 8॥ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੋ ਹੈਕਾਰੀ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਨੂ 
ਰ੍ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 8 

੬੬੧0 ਦਾ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਰਾਵੋ । ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖ 0 
> ਲ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਨ੍ 
੨. ਕੋਈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ 
ਜਿ ਘਰਿ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਸਾਈ ਖਾਇ ॥ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂ 

੩. ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਹਨ)। ੍ 
ਅਹੈਕਾਰੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 6 

੪. ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨੌ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹੈ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨ 
੍ ਤੇ ਠੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨੂੰ 

ਜਲ ਕਲ ਸੀ ਸਰ ਨਗਦ ਭੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 
੫. ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਰਹੈ ਪ੍ਰ: _ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ 1 ਹਰ 

ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ਼ੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ ਉ: _ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨ 
੬. ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲੰਮੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਨੂੰ 
੭. ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ? 

ਮਿਲਿ ਸੈਗਤਿ ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਉ: ੬. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵੀ (0 

੮. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਧਣੀ ਕੀ ਹੈ ? ਜਿਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ;) 
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਮੂ 

ਦਰ, 0) 

ਪਟ ਅਰਥ . ਜਿਤੁ-ਜਿਥੇ। ਥਾਇ ਪਾਇ--ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਨ 

ਹੈ। ਵਥੁ-ਚੀਜ਼। ਘਰਿ ਘਰਿ--ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ । ਗੁਝੀ--ਲੁਕੀ। ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? 

ਪਾਰਸਿ-ਪਾਰਸ ਨਾਲ। ਸੁਵਰਨੁ-ਸੋਨਾ। ਧਣੀ--ਮਾਲਕ । ਉ: ੭. (ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨ 

ਅਰਥ . ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਹੇ ਭਾਈ !) ਜਿਵੇ' 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0 
ਪਾਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ _ ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਨ 

ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ੧ 
ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੋਰ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ (ਦਾਸ ਨੂੰ) ਤੂੰ ਆਪਣੀ ੧ 
8੧ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੋਰ।੨। ॥ 

੨੦੦੨੨੬੯੨੨੬੬੬੬੯੬੬੬/੦੪੬੬੧੩੯੨੯੦ਟ੪੨੬੬(੬੯੨੬੪੬੬੦੨੦੨੬੩੬੦੦੦੨੯ਟ੨੦੬੦੬੦੦੬੦੬੬੦੨੦੨੯੬(੬੬੦੬੯੬੬੦੨੦੨੬੦੦੬੧ ੬1 



( ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ 
( 

ਨ ੩. ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਿ ਪਲਰੀ 

ਮੀ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਪਾਏ ॥ 
। ਰਚ 
6 ਜਿਨਿ ਅਉਗਣ ਮੇਟਿ ਗੁਣ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥ 

0 _੫. ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਲਾਏ ॥੭॥ 
1 

8 ਪਦ ਅਰਥ “ ਵਿਕਣਿ-ਵੇਚਣ ਲਈ । ਪਲਰੀ--ਪਰਾਲੀ ਦੇ 

0 ਵੱਟੇ। ਅਲਾਏ--ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। 

( ਅਰਥ ੨ ਛੁ & 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 
( ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ? 
ਮੰ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਆਪੇ 
ਵੱ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
0) ਹੈ < 
ਪਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ 
ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 
00 ਉ: ੨. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ 
ਹੀ ਗਿ 
( ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਸਾੜ ਲਏ ਹਨ। ਚੁਪਦੇਸ਼ ਦੁ ਗੁ 
ਨੰ ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
0 ਤਰ ਤਤ । ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਕਠਨਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ 
ਮਹ ਪਿਆ ਹੈ ? 
ਮੂ; ਉਂ: ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਹ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ 
ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣ ਸੁਖੱਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
0 - ਜੇ ਆ ਰੀ ੧੨ 

। ਹਨ, ਪਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹੋ 
ਹ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
0 ੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 

ਮਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਮੇਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿੱਤੇ 
ਮਿ ਹਨ। 
॥ ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਵੱਡੀ 
(0 ਵਡਿਆਈ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ 
ਨ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।੭% 

ਭਾਵਾਰਥ -“ ਇਸ ਸੱਤਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 
0 

(੩੧੩ ੬੫44 ਕੀ , 
੨੦੬੦੬੦੦੬੬੦੬੦੪੦੬੦੬੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੬੦ਣ੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬6੬੦੬੦੬6੨2੦੦੦੬੦੦੦੦6੩ 

6 ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
<< 

ਦਾ, 

੨੨%੨੨%੩੪੪੩੩%੩ 

ਤਾਲ ਤਾਲਾ 

ਮਤ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਧਰਮ ਦੀ (ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ) ਤੱਕੜੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਜਿਵੇ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 
ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ, ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਠੱਗੀ 

ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਂ, ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਹੈਕਾਰ 
ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ 
ਸਤ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 

੧. ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 

ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਚ; ਸੈਜਮੁ 

ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ 
੩. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ 

ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੈ ॥ 
੪. ਜੋ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ 

ਸੋ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ 
੫. ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ 

ਤਿਸੁ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੈ ॥ 
੬. ਫੇਰਿ ਓਹ ਵੇਲਾ ਓਸੁ ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ 

ਓਹੁ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ ॥ 
੭. ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਖੜਿਆ 

ਜਿਉ ਤਸਕਰੁ ਪਾਇ ਗਲਾਵੈ ॥ 
੮. ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੈ ਤਾ ਉਬਰੈ 

ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ 
੯. ਹਰਿ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕੁ 

ਹਰਿ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥੧॥ 

੫ਦ' ਅਰਥ “ ਵਡਿਆਈ-ਗੁਣ। ਅਨਦਿਨੁ-ਹਰ ਰੋਜ਼ । 

ਰਮਤ--ਸਿਮਰਨਾ। ਤਾਣ--ਬਲ। ਗਲਾਵੈ--ਰੱਸਾ। ਦੀਬਾਣ- 

ਆਸਰਾ। ਰਖ-ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ । 

ਆਰਲਾ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ 

ਗਉੜੀ ਕਾਂ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ ੨੦ੜ 
੨੪੬੦੦੪੬੦੦੦੬੯੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨ 

ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭੀ 
ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਸੰਬਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ 

ਪਾ 

੨੧੬ 

੨੨੧੨੧ 
ਨ 

ਰਾ 

6੨੧੦੦੨੨੯੨੪੬੦ 

6੨੬੧ 
੧੨੧ 
(੭ 
ਵਰ 

<< 

੧੬" 

ਉ 

੧੦੦੦੬ 

੧੬੯੬ 
ਵ= 
੯੨ ਮਦ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬ 

੧੬੦੨੦੨੦੬੬ 
।) 

੨੦੦0੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੨੬੦੨੦੨੦੨੦੬ਟ੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੦੯੦6੬੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੦੦੬੮ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੫੫੩) ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ ੨੦੩-੦੬ 

੧੨੦੦੨੦੦੨੬੦੦੨੦੪੨੨੦੬੬੦੦੬੬੦੬੬੪੬੨੬੯੦੦੬੦੦੬੦੬੬੬੦੩੬੯੬੨੨੦੨੦੦੨੬੧੬੯੨੦੨੦੦੨੨੦੧੨੦੧<੦੨੦ ੧੨੦੬੧ #੨੨6੧੬੬੯੧ 

ਲੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ __ ੬. ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਸੁ ਭਲਾ ਨਾਹੀ ਪੰਚਹੁ _ ਨੂੰ 

। ਕਿਤ ਰਾ _ ਓਨਿ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਹੀ 

ਨੂੰ “ਤੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਸਤਿਗੂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਜਮਰਰੀ ਦੋ ਨਾ। 2. ਪਰਿਲਾ ਆਵਮੁ ਨਿਗਮ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਮੂ 
0 ਦਾ ਗੀ ਜਾਪ ਹੁੰ ਅਤੇ 'ਚੁ ਨਾਮ ਨੂ 0 

| ̀ (ਤ੍ਰਿਪਤਿ) ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾ ਨ 

ਮਹ ੩. ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਗੁਰਸਿਖਾ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਮੂ 
ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮਨਮੁਖਾ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਇਆ॥੨॥ 

ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਅਣਹੋਦੇ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 0 
06 ੪. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਾ _ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮੇ । ਦਯੁ-ਖਸਮ । ਦਯਿ-ਖਸਮ ਨੇ । ਗਲਿ-ਗਲ 0 
0 ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ _ਵਿਚ। ਗਲ ਫਰੋਸੀ-ਗੱਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ। ਨ 

ਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਫਲ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, _ਲਛਣੁ-ਕਲੰਕ। ਅਲਿਪਤ--ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰਾਲਾ। ਦੋਹਾਗਣਿ- ਟੂ 
0 ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਕਰੇ। ਛੁੱਟੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਸੁ-ਪਾਸਾ, ਸਾਥ। ਮੂ 

($ ੫. ਪਰ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ _ ਗੋਪੇ-ਛੁਪਾਉਣਾ, ਲੁਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਓਨਿ-ਉਸ ਨੇ। ਹਉ 

( ਮਾਰ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਦੇਡ ਦੇਵੇਗਾ । ਲਾਹਾ-ਖੱਟੀ। 8 

ਹਉ ੬. ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, (ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾ । 
0 >- ੮੬ ਟੇ ੨ ੧) ਰ੍ 
ਵਿ ਬਿਧ ਦਾ ਰੇ ਜੀ! ਗੁਰਖੰਤ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗਿਆਨੀ [ 

ਜਿ < ਪਰ ਜ ਲੂ ਹੁੰ ! ਿ 

| ? ਦੀ ਰਗ ਨ ਨੰ ਕਲ ਕਿਚ(ਗਲਾਪ, ਦੈ ਹੈ ਈ। ਜਮ ਪੂਰੇ ਸਤਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
& ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਇ ਇਆ ਆ ਇਆ ਨੇ ਲੱਗ 

ਨ ਪੰ ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ 1 ੬ ੧ ਰਤ ਕਰ ੍ 

$ ਉ: ੮.ਹਾਂ, ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿ, ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰ ਦੀ ਸਰ, ਹਿਠ-ਦਪਕਜ ਨ 

ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਕੇਸ ਰਨ ਉਹ ਹੈ 

ਲੂ ਨਿੱਗਰ ਭਮਸਿੰਦਤੇਂ ਨਮ ਲਗ ਬਦ ਵਸ ਹਰ ਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਮੋਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਜ਼ੀ 8 
ਮਹ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ ਮਹ 

੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਰਤਾਰ ਹਰੀ... 9 ਲੱਛਣ ਕੀ ਰਨ? ੍ 

ਹੀ ਨੂੰ (ਨਿਜ ਹੂੰ ਉਪਰ-ਆਕਿਆ ਲੋਲ “ਦਗਾ? ਜਿ ਰਾ ਉ. ੨. ਐ ਮਿੱਤਝ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੂਨ ਵੱਸਦਾ ਤੈ ਹੈ 
| ਤਾਉਂਦ ਹੈ, ਇਹ (ਨਾਨਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਰਕ ਉਹ ਸੱਚ ਨ ੀਭਠ ਹੀ ਸਦਾ ਹੈ।ਇਸ 
ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਲੀ ਪਰਪੇਸਰ ਨੇ ਸਨ ਦ-ਪੈਦਾ ਬਣਾ ਵਾਨੀ ਨ 

0 ਨਰਕ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਫ੍ਰੇ?।੧। ਆ ਰਿ ( 
( ਝਗੜੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 00 

੍ ਮ: ੩॥ ੩. ਉਹ ਊਲ-ਜਲੂਲ, ਅਣਹੋਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂਰ 

|| ੧. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਰੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨੈ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂ 
ਮਹ ਓਹੁ ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਮੁਠਾ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ।$ 

0 ੨. ਓਸੁ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਕਰਿ ਬੁਝੈ ਲੱਗਦਾ। ਰੇ ੍ 
0 ਅਣਹੋਦੇ ਝਗੜੇ ਦਯਿ ਓਸ ਦੈ ਗਲਿ ਪਾਇਆ ॥ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੰ , ੩ ਬਹਤੇਰੀ ਜਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ_ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 1 

5) ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
ਮ ਰਾ ਮਤ ਹਨ ਰ੍ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਨੂੰ 

ਮਰ ੪. ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੰਢੈ ਜਿਉ ਰੈਨ ਦੋਹਾਗਣਿ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨੂ 
। ਓਸੁ ਨਾਲਿ ਮੁਹੁ ਜੋੜੇ ਓਸੁ ਭੀ ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ ॥ ਨਹੀਂ)। (0 

|| ੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰ _ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ? ਮਹ 
ਓਸ ਦਾ ਪਾਸੁ ਛਡਿ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ਬਹਿ ਜਾਇਆ॥ _ਉ: _ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਨ 

੫੦ ! ਆ ਕੇ << 4੫੫੦੨੦੫੦੫੦੩ ੧੨੩ ੨੩੨੪੩ ਦਾ ਇਆ ੫੫੩੩੭ ਸੈ 

(੨੦੦੦੦੨੬੪੬੪੯੬6੬੦੬੦੨੬੦ਣ੧੬੦੨੦੬੦=6੨੦੬/ਣ(ਵਣ੦ਵ੦ਵ੦=੦=੦੨੦=੦੨੦੨੦ਠ੦ਵ੦੨੦ਣ੧ ੧੨੧੬੦੦੦੦੦੩੦੦੦੬੦੦੦ਟ੦=6=੦੬੦੨6ਣ੧ਵ੦ਵ6=੦ਣ ਣਾ ਿ 



ਅ2 ਤਲੀ ਕਟ ਸਕ ਮਗ (੫੫੪) ੫੨੫੬ ੬-੬6 ੪-੫ੰਨਾ 5੦8੬ 
੧੨੦੬੦੬੯੬੯੬੨੦੦੯੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੬੦੨੦੨੬੦੯੬੬੦੬੬੬੬੬੯੩੨੨੦੨੨੨੦੨੩੦੨੨੨੬੩ ੨੨੬੧੨੦੬੦੦੯੦੦੦੦੨੦੦੨੯੬੦੦੨੬੯੦੬੦੨੯੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੪ 

& ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਰਥ : । 
ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਪੂ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
ਅਪ ਤੁਝ _ ਇੱ “ ਹੈ ਭਾਈ । ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 

ਕੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨ (ਰੱ ਰਾ ਪਿ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਵੇ। ਭਾਵ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। 
੧) ਢੁਂ- %. ਰ੍ ! ਗੁਰਮੁਖ ਹੰ, ਦੁਹ ਮਨਮੁਖ ਤ ੪ ਸਤਿਗਰ ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰ 
। ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ੧ ਅ ਰਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ੩ ਨ 0 ਹਰ ਗਿ ``__ਉਂ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੀ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (8 ਹੀ ਇਆ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਵਾਰਿਗੁਰੂ) ਤੇ ਸੱਚਾ ਨ 
। ਪਰ ਰਿ 44 ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। 0 
& ਅਸਲ ਮਨਰਥ ॥ ਪਰ, % _ ਲ% ੩੩੪ ਹੋ 

($ ਉ: ੬. ਐ ਸੰਤੋ ! ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ___ 5. ਓਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮਾਦਿਕ ] 0 ਮਾਂ ਰਾ ਕੰ ਥਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨ 0 ਨੂੰ (ਗੋਪੇ) ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਗੁਰ ਮੰਨਣ ਰ ਦੇ ਨ 
ਹਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ) ਉਹ ਪੁਰਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ _ੱ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ (ਰੰ 

ਮੂਲ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਰਣ ਅਪ ਗਿ ਗੀ ਰਈ ਹਲ 
(0 ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੁਪ ਮੁਲ ਭੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।: ਆਪਿ ਉਰਿ ਬੇ ਰਹਿਕੋ ਮਿ 

ਪ੍ਰ _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉ: ਵੀ ਹਦ ਬਾਦ ਵੇ ਹੈ ਹੈ..ਜੀਜਿਜੇ ਹੋਰ “ਦਾ ਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰ 
£ ੍ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ . . ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ̀ਤੇ 

੧੧੨੦੬ 
੩ 

0 ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ ! ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 

ਮਹ (ਆਗਮੁ ਨਿਗਮੁ) ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤ 
ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 

1 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 
ਨ ਉ: ੮.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਬਚਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ-ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਭਾਵੈ) ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ 
ਨ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।੨। 

ਰੀ ਪਉੜੀ ॥ 
ਹੂ ੧. ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਹੈ 
0 ਸੋ ਲਏ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਟਿਕੇ ॥ 
0 ੨. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ 
6 ___ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੇ ॥ 
& ੩. ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ 
 ___ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥ 

੪. ਜਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ 

; ੫. ਓਇ ਬੋਲੇ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਨੀ 
0; ___ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁਕੇ ॥੮॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਟਿਕੇ-ਟਿੱਕੇ, ਤਿਲਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਦੇਂਦਾ 
(6 ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਿਕੇ--ਖਿੱਚ 
0 ਕੇ। 
੧4 

(ਲਾ , ਵਾ, ਦਾ ੪ ਰੀ ੨੩ ੬ <<. (' 
੯<੧੨੦੨੬੯੬੯੨੯੬੯੦੦੨੦੨੦੯੪੦੬੦੦੬੩੦੪੬੦੦ ੧੭੨੯੭੧੧੨੧੨੨੧੭੨੧੭੨੧ 

ਫਿੱਕੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ , ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੌਕ ਵਿਚ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨੈ 
ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੍ 
ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤੱਕੀਦੇ ਨ 
ਹਨ। 0 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨ 
ਹੋਏ, ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇ' ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਨ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨ 
ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ।੮। (੧ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨ ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ॥ 
ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂ 
ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਹੂਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨੂ 
ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ 
ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਨੂ 
ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰ 

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਇਕ ਨੂੰ 
ਹੈ ਕਿ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਕਰੋ । ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨੂੰ 
ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਮੈ 
ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਰੂ 
੧. ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭੁ ਖੇਤੁ ਹੈ ਰੰ 

ਕਾਕੇ ਅੱ ਕਿਕੇਨਾਈੀ ਲਾਹਿਆ! 6 ਮਹ 
੨. ਵੱ ਰੇ ਾ ੧੨੯੦੦੦੨੬੦੦੯੬੪੨੬੦੨੪੦੦੦੬੬ਟ੦੦੬੬੦੨੧੨੦੧੩% ਤਾਂ ਕਲਾ ਅਲ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ (੫੫੫) 
ਰਾ, 
ਤਾ, ਤਾ ਣਾ ਤਾ ਰਤਾ ਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਲਾ 

6੨੧ 

੨੨੨੬ _ਗਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇੜੁ ਜਮਾਇਆ ॥ 
$! _ ੪. ਗੁਰਸਿਖੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ 
ਹ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥ 
0 ੫. ਜਮੁ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸ ਨਿਤ ਕੁਰਕਦਾ 
। ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਮਾਰਿ ਕਢਾਇਆ ॥ 
ਨ ੬. ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੈਮੀ ਭਾਉ ਕਰਿ 
(0 ਹਰਿ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ ॥ 
6 ੭. ਤਿਨ ਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭੁ ਲਾਹਿਓਨੁ 
6 ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 
(੮. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ 
0 ___ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੧॥ 

| ਪਦ ਅਰਥ : ਕਿਰਸਾਣੀ-ਵਾਹੀ । ਬਖਸਿ-ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ, ਮਿਹਰ 
0) ਕਰ ਕੇ। ਜਮਾਈਅਨੁ-ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ, ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 
| ਉਸ ਨੇ। ਸਭੁ ਕੋ-ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਭਾਵੈ-ਚੰਗਾ ਲਗੇ। ਕਿਰਸ- 
6 ਫ਼ਸਲ, ਖੇਤੀ। ਕੁਰਕਦਾ-ਟੁੱਕਦਾ, ਕੁਤਰਦਾ। ਕਿਰਸਾਣੀ-- 
0 ਫ਼ਸਲ। ਭਾਉ ਕਰਿ-ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ, ਫੱਬ ਕੇ। ਬਖਸ-ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਲਾਹਿਓਨੁ-ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। 

ਹਉ ਅਰਥ : ਰਿ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ? 
(0 ਉ: ੧. ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤੱਕੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਉਸੇ 
. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

0 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਖੇਤ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰੀ 
ਹਉ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, 
0 ਭਾਵ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 
6 ਹੈ। 

(੨. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 
( ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨਮੁਖ 
6 ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ 
ਹੀ ਭੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਰਥ ਗਵਾ 
੍ ਲਿਆ। ਰ੍ 

(੩. ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
(8 ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੋ 
0 ਉਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਉਹੋ ਸਫਲ 
0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਵੇ । 

0 ੪. ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੀਜ 
ਮੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ 
॥ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
5 
( ਨਕ, =ਕਕ (ਰਲ, #₹=% ਪੱ, ੧, ਰਾ, ਲਾ 

੯੨੦੦੬੬੦੬੪੯੬੦੬੬੬੬੯੬੬੦੬੯ਟ੯ਟ੯੦੯੦੦੦੦ਣ੦੦੦੨੦੨੦੨6੨੦=੦=੦੬੦ਵ੦ਣ੧ ਅਗ ਅਲ ਅੜ 
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(ਲਾ 

ਕੀ ਕਿ ੧੬੬੬੬੦੬੬੬੯੬੦੬੦੦੦੦੨੦੦੨੧੨੦੨੨੯੨੦੬੦੨੬੪੬੦੬੬੦੬੦੦੨੧੬੦੬੦੦੦੦ 

ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ ੩੦੬ 
<< ੪੨੨੪੨: ੨੭੨੦੨ ਮਾ 

ਹੋਇਆ ? 

ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਦਾ ਨੈ 

ਸਣ ਪੰ ਖਲ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ 

<<, ਵ੨ 4... ੨ 4 ੩੨4 ਲਾ %੪੯>੨੩ ੦੧੬੦ਟ੦ਟ੦ਟ6ਟ੦ਟ੦੬੦ਣ੦ਟ੦੬6੬0ਣ੦ਵ੦੬੦੬੭ 

ਹੀ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨ 

ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂ 
ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। 

੬. ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਫੱਬ ਕੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰੂਪੀ $ 
ਬੋਹਲ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਿਹਰ ਦੇ ਬੋਹਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਭ ਨੈ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ? 

ਉ: ੭.ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 
ਤੇ ਝੋਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਭਰੇ 

ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੧। 

੨. ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੇ ਸੋਤ ਸਭਿ ਢਿਲਾ॥ _ ਨੂੰ 

ਮ:੪॥ 

੧. ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ 

ਮਨਮੁਖਿ ਹੋਰੇ ਗਲਾ ॥ 

੩. ਮਨਮੁਖਾ ਦੈ ਸਿਰਿ ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ 
ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਭਲਾ ॥ 

੪. ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਦੇ 

ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਧ ਖਲਾ ॥ 

੫. ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ॥ 
੬. ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਆਖਿਐ ਜੋ ਚਲੈ 

__ ਸੋ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਭਲ ਭਲਾ ॥ 

` ੭. ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇਅਨੁ 
ਹਰਿ ਖੇਲ ਸਭਿ ਖਿਲਾ ॥ 

੮. ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਨਾਨਕ ਭਲ ਭਲਾ ॥੨॥ ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਲਾਂਲਚਿ-ਲਾਲਚ ਵਿਚ । ਅਟਿਆ-ਨੱਕੋ ਨੱਕ 
ਭਰਿਆ, ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਊਪੀ-ਨੀਂਦ ਵਿਚ । ਸੋਤ-ਇੰਦਰੇ, ਨ 
ਨੌਂ ਸੋਮੇ। ਸਿਰਿ-ਸਿਰ ਉੱਤੇ । ਜੋਰਾ-ਇਸਤੀਆਂ। ਅਮਰੁ-ਹੁਕਮ। ਹੂੰ 
ਭਲਾ--ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ । ਦੇਵਹਿ-ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੇਧ-ਮਤਿ ਹੀਨ, ਨ 
ਅਪਵਿੱਤਰ, ਗੀਦੇ, ਮੈਲੇ। ਖਲ-ਮੂਰਖ । ਕੁਸੁਧ-ਖੋਟੇ। ਆਖਿਐ- ਨੈ 

ਜਾ 
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ਆਖੇ ਅਨਸੁਾਰ। ਭਲਾ ਭਲਾ--ਭਲਿਆਂ ਤੋ' ਭਲਾ। ਸਭਿ ਖੇਲ- ਨੈ 

ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ । ਖਿਲਾ-ਖੇਡੇ ਹਨ। 
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. ਅਰਥ : ੩. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ 
ਪ੍ਰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥ ਰੰ 

 ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਇਕ __ ੪. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ ੍ 
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨੱਕੋ- ਸੇ ਕੜਿਆਰ ਕੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਐ ॥ ਹੀ 

ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲਿੱਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ __ ੫, ਉਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੈ 
ਤੌਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਨੋ ਝਖਿ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ॥੯॥ _ 7 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਵਿਚ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਤੁਲੀਐ-ਤੋਲੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ । ਬਣੀਐ-ਬਣ । 

ਥੱਕਿਆ-ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਘੁਟਿਆ _`ਾਈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਿ-ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ। ਕੂੜਿਆਰ-ਝੂਠ ਦੇ % 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਂ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਢਿੱਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, _ ਵਪਾਰੀ । ਝੜਿ ਪੜੀਐ-ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਵ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰਥ : ॥ 
ਹੈ। ਪ੍ਰ: _ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ? 0 

੩. (ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ _ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਨੰ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ (ਅਮਰੁ) ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਿਰਜਨਹਾਰ! ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ (ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ) ਨੂੰ 

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀਏ (ਤੋਲੀਏ) ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੇਪਰਵਾਹ, $ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਤੋਲ ਹੈ'। ( 
ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ੨. ਹੈ ਕਰਤਾਰ ! ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨ 

੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਐਸੇ ਪੁਰਖ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨ 
ਸਮਝਕੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ੩. ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ 

ਆਖਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂੰ 

ਪ. ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ 
ਇਸੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ਐਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਕੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ _ ਪੈ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਜੋ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ $ 

ਉ: ੬. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੁਕਮ _ਉੰ: 8. ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਸੁਣੋਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, 
___ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂ 

ਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ-- ਜਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨ 
੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕਦੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ; 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਨ ਆਪ ਭੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀਵਲਮਦੀਨਨੇ- ਕੂ 
ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਇਹ ਸਭ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸਿ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨ 
ਤੇ ਗਭਰੂ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਜਾਲ ਹਨ (ਸਚੇ ਕੀਲ ਬਲ 6 

ਹਰੀ ਦਾ ਇਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਗੀ ਕੈ ਜਇਆਚਜੀਦਜਨ ਨੂ 
੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰ ਦਰ ' ਆਪ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਪਟ ਕਹਿੰਦੇ 

ਰਿ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਮ 
ਪਉੜੀ ॥ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ 

੧. ਤੂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ ॥ ਹਨ।੯ 
੨. ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਰੋਭ ਵਿਚ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨੂੰ 

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ॥ ਸਾਰੀ ਦਰਸ ਇਆ ਕਿਉ ਬੂ ਓਲ ਦਾ $ 
ਦਾ, 4 44. ਲਾ 4. 4. ਕਲ 9 ੭੨੨੬ 2. ੬੩੮. ੮ 44 .₹ 4 4 ਰਲ 
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੧) 
੧ ੨ ਆ ੧1 

ਨ ਰਲਅਨਨਾ ਪਾ ਜਸਕਲਾਨ ਗਮ ਵਮਾਗਜਕ ਉਠ ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਲੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਇਕ ਨੂ 
1 ਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪਖੰਡ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਉਸ 

6 ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਫਲ ਦੇ ਝੜ ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਵਿਅਰਥ 
6 ਤੇ ਬੇ-ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
06 ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੇ 
&) ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੱਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ 
0! ਲਗ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
&$ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ । ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

0 ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਸੇਗਾ 
ਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਕਿਸ 

ਨੂੰ ਕਹੀਏ ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, 
1 ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। 

॥ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 
0 ੧. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ 
0 ____ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਘਾਲੇ ॥ 
6 ੨. ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਝੂਠੁ 
0 ਓਇ ਆਪੇ ਸਚੈ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ॥ 
ਹੈ _ ੩. ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ਘਾਲਨਿ 
$ ___ ਕੂੜਿਆਰ ਨ ਲਭਨੀ ਕਿਤੈ ਥਾਇ ਭਾਲੇ ॥ 
0 _੪. ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ 
0 ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰਹਿ ਦਯਿ ਗਾਲੇ ॥ 
ਹਉ ੫. ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ 
( ਸੇ ਕਿਚਰਕੁ ਵੇਰਾਈਅਨਿ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
0 ੬. ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸੁ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਥਾਇ ਰਖੈ 
6 ਓਹੁ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਆਪਣੀ ਵਥੁ ਨਾਲੇ ॥ 
6 ੭. ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵੈ 
 __ ਇਕਿ ਆਪੇ ਵਖਿ ਕਢੈ ਠਗਵਾਲੇ ॥੧॥ 
ਹੈ! ਪਦ ਅਰਥ : ਜਜਮਾਲੇ-ਜੁਜਮ ਵਾਲੇ, ਕੋੜ੍ਹੀ, ਵੱਖ ਕੀਤੇ 
6 ਗਏ, ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ̀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

6 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਲੇ--ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ-ਸੱਚ 
(| ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਭਲੇਰੇ-ਮੰਦੇ, ਭਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ। ਦਯਿ-ਖਸਮ ਵਲੋਂ । 
(੧ ਵੈਰਾਈਅਨਿ-ਵਿਲਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹੈ ਬੇਤਾਲੇ-ਬੇਥਵੇ, ਭੂਤ, ਭੂਤਨੇ। ਥਾਇ-ਥਾਂ ਸਿਰ। ਵਥੁ-ਚੀਜ਼। 
€ ਨਾਲੇ-ਨਾਲ। ਇਕਿ-ਕਈ ਜੀਵ । ਠਗਵਾਲੇ--ਠੱਗੀ ਕਰਨ 

ਇਤ ੧੨੧੦੦੦੦੬੦੬ 

0 ਵਾਲੇ। 
ਨ 
( ਅਰਥ : 
(ਪ੍ਰ: ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ 
0 ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
॥) 

ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਕਠਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਹਰ 
ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨ 
ਹੈ। ਮੰ 

੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ $੍ੱ 

੧੬ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖ 8 
ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

੩. ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਮਹ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਨ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਨੂ 
ਲੱਭਦੇ । 0 

ਵਜ ੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਿਆ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਭੈੜੇ 

੨੨੦੨੯ 

ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਗਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ (6 

ਹਨ। 0 
੧ 

੫. ਪਰ ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨ 
ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਰਚਾਏ ਜਾ ਨੂੰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨੂੰ 
ਹੈ ? ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਭਟਕਣਾ ਨ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (4 
ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ? 0 

. ਹੈ ਭਾਈ! ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨ 
ਉਹ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। _ ਨੰ 
ਹਜ਼ੂਰ! ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ? 0 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਜੀਵ ਨੰ 
ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰੀ ਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ[ 
ਇਕਨਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ 
ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ. ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ।੧। 1 

ਮ: ੪॥ ਮਰ 
੧. ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ 

ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਦਯਿ ਆਦੇ ਰਾਸਿ ॥ ਹੀ 
. ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ੍ 
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗੁ ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਸਿ ॥ ਨ 

੩. ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵਲਿ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਵਲਿ ॥ 
ਘਾ ਚ 

ਲਾ 

ਵਿ 
ਜਿਓ 
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ਮੂ ੪. ਸਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਆ 
ਨ ਸਭਿ ਜਨ ਕਉ ਆਇ ਕਰਹਿ ਰਹਰਾਸਿ ॥ 
। ੫. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 

ਹਰਿ ਵਡਾ ਸੇਵਿ ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
੬. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦਾਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ 

੨੯੨੦੨੨੧੨੭੨੨੨੦੨੨੦੨੨੨੭੨੨੨੦੨੨੬੨੪੨੦੪੨੪੨੦੨ ੧੫੦ ਪਾ ਆ ਨ ਦੇ ਜ< ਕਮਾ ਮਲਕ ਅਲ. ਅਲ“ 

੧੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬ 

(੫੫੮) ਗਾਉਂੜਾੀੰ ਕਾਂ ਵਾਰ % ੪-੫ੰਨਾ ੩੦੫ 
੧੨੦੨੦੬੯੨੦੬੦੦੦੨੦੨੯ਣ੦੨੦੨੯ਵ੯੨੦ਟ੯੬੦੬੯੬੯੬੦੨੦੬੦੬੦ਟ੦੦੬੦੦੯੦੨੦੬੬੦ ਰੇ 

ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮ ਨ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੈ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ । 

.%, ਐਕ੩ %੫ ਪੱ 

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

੧੨੧੬੬ 
। ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ (ਰੰ 
ਹਰ ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ ਕਤ ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰ 
0 _ ੭. ਕੌਈ ਨਿੰਦਕੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ (0 
ਨ ਸੋ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਪਚਾਇਆ॥ ਉ: ੫.ਹੇ ਗੇ ਸ਼ਾ ਜਨ ਅੱਛੀ ਵਸਿਆ ਹੀ 
0 ੮. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨ 
ਨ ਭਗਤਾ ਨੋ ਸਦਾ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥੨॥ ਸਦਕਾ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨ 
॥ ਜੇ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੱਤੇ ੧0 
ਨ __ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਨਿਧਾਨੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਦਯਿ-ਖਸਮ ਨੇ। ਆਦੇ 8 ਉਹ ਮਹ 

ਰਾਸਿ-ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗੁ ਕਰਿ-ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ। ਰਹਰਾਸਿ- ___ ਸਰੀ ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਮਹ 
ਬੇਨਤੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਿ੍ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ; ਨਮਸਕਾਰ । ਗੁਰਿ ਦੀ.& ਸਕੀ ਏ ਸੋਦਕ ਨੂੰ 7 

| ਪੂਰੈ--ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਨਿਹਚਲੁ--ਅਟੱਲ, ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਚੜੈ _ ਇੰ ੬. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਆ ਨ 
ਸਵਾਇਆ--ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿ ਨ ਸਕੈ--ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀ ਵਿ ਰਤ ਨ ਰਿ ਲੀ 

। ਕਰਣ ਹਰ ਵੇ ਸਿ ਆਵ 
ਐਲਲਾ ; ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਨ ਹੁਣ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ-ਪਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ॥ 
ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ _ ਪ੍ਰ: __ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮ 

( ਦੱਸੋ। ੍ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨ 
0 ਉ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਨ 

ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ ਉ: ੭. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਾਦ ਰਖੋ, ਜੇ) ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹਰੀ 
(1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੂ 
੍ ਪ੍ਰ: _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? _ ਰ੍ ਭਾਵ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਰਤਾਰ ਨੰ 
॥ ਉ: ੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ, ਨੰ 
ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 0 
( ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੈਦੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱ 

੍ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ), ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੈ 
ਸੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ 
& ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਆਇਆ ਹੈ।੨। 8 
ਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? 1 
ਨ ਉਂ: ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪਉੜੀ ॥ । 
੍ ਵਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ __ ੧. ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ ॥ ਮਰ 
॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼-ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ __ ੨. ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਕੋ ਦਿਸ ਨ ਆਵਈ ਮਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ੩. ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬ ਦਿਸਿ ਆਵਦਾ । 
। ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰ 
0 ਪ੍ਰ: ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੌਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਸਚੇ ਰੋ 
6 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ __ ੪” ਜੈਂ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਹੋਰਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ 
। ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਰਨ ? ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ॥ ੍ 
2 ੧੨੦੬ ੦੨੦੦੦੬੪੬੦੬੪੬੦੩੦੦੦=੦ ੧੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੬੦੬੫੬੦੬੦੦੦੬੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦ ੧੨੧6੬੯੬੦ਣ੦ਣ੦ਣ੦੬੦੬੦ਣ੦ਟ੦ਣ੯ਣ੦੦੦ਣ੦੦੦੦੦ਣ੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੩੨੭ 



ਗਉੜੀ ਕ? ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ ੩੦੫ /ਸਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹੰਹਿਲ ਜਨ (੫੫੯) 
੬੦੨੦੨੬੦੨੦੨੦੦੦੬੦੨੦੦੦੬੦੨੯੬੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੦੦੦੬੫੨੦੬੯੦੦੬੦੨੦੦੦੨੯੬੦੨੬੯੬੦੨੦੬੧੬੦੨੬੦੬੬੦੨੦੨੦੦੨੬੦੨੦੦੦੨੬੦੬੦੨੦੨੬੨੦੬੬੧੨੨੦੬ 

01 

6 ੫. ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੌਂਦਾ ਨ 
&! ___ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣਾ ॥੧੦॥ ਖਡੂਰ ਜਾਇਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰ ਦਾਸ !$ 
(0 ਨ ਰ੍ ਅਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭੂਤ ਭੱਜ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸ ਨੈ 
। ਅਰਥ “ ਅਗਮ- ੜੇ ਪਹੁਚ ਕਿ ਦੀ ਉਲੀ ਸਾਜਿ ] ਰਿ ਰੋ ਕਿ ਸਿ । 

ਵਿ ਇਿਘਯਕ- $ | ਰੱ 

0 ਸਕੇ । ਦਾਣਾ--ਦਾਨਾ, ਸਿਆਣਾ । ਸੁਘੜ-ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਨ ਨ ਡੀ ਸਿ ਸੀ 0 
ਨ ਆ ਦਿਸੈਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਤ ੧੧ 

6 ਵਾਲਾ, ਸੁਚੱਜਾ। ਹੋਰਤੁ-ਹੋਰ ਥਾਂ। ਚਲਣਹਾਰਾ--ਚਲੇ ਜਾਣ ਲ = 0 
0 ਆ ਤਮ ਰਾ ਵਣ ੍ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖਕੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਾਵ੍ਰੇ ਕਰਕੇ, ਨ 
ਕਰ ਹੀ ਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨ 
ਰੱ: ਪਚਿ ਪਚਿ-ਸੜ-ਸੜ ਕੇ। ਤਤ < ਰੇ 
ਨ ਜਾ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਤਪਾ ਨੂੰ 

# ੮੩ 4 ੧ 

ਅਰਥਾਂ . ਸੀ, ਉਹ ਭੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨੂੰ 
0) ਪ੍ਰ: ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਠ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਤਾਂ ਗੁਰੂ $$ 
00 ਉਂ: ੧. ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਕ $$ 
0 ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈਂ, ਵੱਡਾ ਮੋਹਰ ਦਖਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ। ਤਿਸ ਨੰ 
ਮਹ ਦਾਤਾ ' ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈਂ, ਦਿਆਲੂ ਹੈਂ'। ਰ੍ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ : ਨੂ 
ਹੀ ੨. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਾ ਦਹ ਹੀ 

0 ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ'। ਨੀ ਗਲ ਨ 
0 ੩. ਇਹ ਜੋ ਮੋਹ ਰੂਪ ਪਰਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ੧. ਅਗੋ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨ ਦਿਚੈ & 
00 ੩... ਅੰ 0 = ੫ 
0 ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਿਛੋ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 8 
(0 ਬਣਦਾ ਹੈ। ੨. ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖੁ ਵੇਚਾਰਾ ਨ 
ਹੈ ੪. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾ ਹਉ ਹ ਦੇ ਰੀ ਗਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ॥ __ ( 
0 6 ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ੩. ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੱ 
ਹਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੁ ਕੁੜੀ ਆਵੈ ਵ॥ (8 

0 ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ! ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਕੁੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ 
6 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਕੇ __ ੪੦ ਜੈਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ । 
($ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।੧੦। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ॥ 
16 ਹੀ ਦੇ ਤੋ 0 0! ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ੫. ਤਾ ਅਪਿਉ ਪੀਵੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਉਹ 
(8 ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਫਨਾਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭੁ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 
6 ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ __ ੬. ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ । 

ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆਂ ਉਹ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਤੋ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਵ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ 

(6 ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਛਲ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਆਇਆ 
੧ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ 
ਐ ਪੜਦਾ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
6੧ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਦਿਆਂ ਭੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 
() ___ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸੁਜਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
(% ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 
0 ___ ਜਿਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 
(੬ ਗੇਂਦੇ ਖਤ੍ਰੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ 

- ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਇਸ ਅਧਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਲਗ ਗਏ ਸਨ, 
(| ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭੂਤ ਇਹ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਸਣ ਦੇਂਦੇ। ਦਿਨ ਨੂੰ 

੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦ ੦ (ਜ: 

ਕਲਾ ਅਲੀ ਰਲਾ ਲਾ ਕਿ ਕਦ ਪਖ 

ਅੰ ਵਿ ਰਾ, <, ਰਾ, ਵਾ ਰਾ, ਬਕ ਪਲ =, ਪਰ 
੧੬੦੨੦੨੬੦੨੦੬੦2੦੨੯੦ਟ੦੨੨੦੬੦੨੬੪੨੬੦੨੦੬੦ਟ੯੬੯੦੦੬੯੬੪ਟ੦੨੬੬੦੨੪੬੦੬੦੨੯ਟ੨੨੦੬੦੯੨੬੦ਟ੪੦੦੦੦੦੯੨੦੯ਟ੦੨ਟ੯੨੦੩% 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ _ $ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਅਗੇ ਦੇ-ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤ ਭਾਉ--ਆਦਰ। ਅਧ ਨ 

ਵਿਚਿ-ਦੁਚਿੱਤੇ-ਪਨ ਵਿਚ । ਕੂੜੀ-ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ, ਲੋਕਾ-ਚਾਰੀ ਨ 
ਹੀ। ਦਿਚੈ-ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਛੋ ਦੇ--ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਨ 

ਅਪਿਉ-ਅੰਮਿ੍ਤ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਜਲ। ਕੇਰਾ- ਨ 
ਦਾ। ਅਨੰਦਿ--ਅਨੰਦ ਵਿਚ । 

੨੧੨੨8 =, ਕਲਾ ਅਲ ਲਾ 

॥( 
%ਆਰਲਂ . 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਟ 
ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹੋਂ ਪਿਆਰ ਜਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੂੰ; 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ? ਮਹ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੋ' ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਬਚਨਾਂ 
ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ 

ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨ 
ਜਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂ੍ 
ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। (1 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੫੬੦) ਗਾਉੜਾੀ ਕ ਵਾਰ % ੪#-੫ਨਾ ੩੦੫੦੬ 
੨੦੬੯੬੯੬੯੬(੬੨੯੬੬੬੨੬੬੦੬੯੬੦੬੦੨੬੨੦੬੯੬੬੬੯੬੬੬੨੬੧੬੯੬੬੬੦੬੦੦6੦(੬੯੬੯੬(=੨੦੬੦੬੪੬੦੬6੨੦੨੦੬(੬੦੦੬੯੦੯੬੦੬੯੬੬੦੬੦੨੦੨੦੦੬੦ 

ਹੀ ਅਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੈ 

(0 ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ; ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। 0 
ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ ? ੨. (ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਤੜਕੇ 

ਮਰ ੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੇ (ਭਾਵ ਜਾਗ ਉਠੇ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਮ੍ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮ-ਜਲ ਵਿਚ ਨ 
ਮਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹਾਵੇ। 

ਰੰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ । ੩. ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੂ 
ਹਉ ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੂੰ 
0 ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(0 ਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੪. ਫਿਰ ਜਦੋਂ' ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੰ 
( ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂ 
 __ ੫. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਠਦਿਆਂ (ਭਾਵ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ) ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ੍ ਹ 
(6. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਝੋਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸਭ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ। ਨੂ 

ਮਹ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨ ਰਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਜੋ ਹਰ ਸੁਆਸ ਤੇ ਹਰ ਗਿਰਾਸ ਨੂਹ 
੍ ੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ (ਹਰਿ ਹਰਿ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨ 
ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਲ ਬਕ ਪਿ 
(1 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।% ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀ 
ਹ ਮ: ੪॥ ੬. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਸ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰ 
01 ਰ ਦਾ ਕੀ ੧ ੮7 ਮੇਂ ਰਜ ਤੇ 0 0 ੧. ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 
( ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਭੀ ਉਹੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ)। ਨ 
0) _੨. ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਪ੍ਰ ਪਿ ੍ 
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ? 
(0 ੫ ਉ: ੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਮੈਂ' ਦਾਸ ਨੂੰ 6 _੩. ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ = ਨਉ 0 

ਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੂ 
( ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ੧੬੬੧ (ਆ $% 
0 ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨ 
ਨ ੪. ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਨਜ੪ ਜਪਾਂਉਂਦਾ ਰੈ।੩। 0 

: ____ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਪਉੜੀ ॥ ੍ 
੨ ੧ _੫. ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੱ ਸੰ 
ਨ ਪਨ ਭਾਏ ੧. ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ ॥ ਲ੍ 
ਨ ਸੇ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇ ॥ ਘਾ ਜੰ 
(8 ੦ ੭੩ ੨. ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਦੇ ( 6 _੬. ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿਨ ਥੀ ਨ (0 
00 = 1) 

ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਰੋ ਆ ਖਾਹਿ ਅਸੈਖ ਕਰੋੜੇ (0 
0 _੭. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੁੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ - ਤੱਤਲ ਰਿ ਇਦੀ ਲੋੜੇ (0 

ਰੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥੨॥ ਤਲ ਸਣ ਜ ੬ ਦਲ ਹਉ 
੨ ਇਤ ਹੈ 1 ਕੈ. ਜੂ ਖਾਦ ਪੈਨਦੇ ੧ । ਪਦ ਅਰਥ - ਭਲਕੇ--ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ-ਨਾਮ ਰੁਪ ਜੇ ਮੇ ਅਰਜਨ ਪਰ ॥ 
(6 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ । ਉਪਦੇਸਿ-ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਲਵਿਖ- ਕੋੜ੍ਹੇ॥ ਹਉ 
ਇ ਪਾਪ। ਸਾਸਿ-ਸ਼੍ਰਾਸ ਨਾਲ। ਗਿਰਾਸਿ-ਗਿਰਾਹੀ ਨਾਲ। ੫. ਓਇ ਹਾਜਰੁ ਮਿਠਾ ਬੋਲਦੇ 0 
1 ਬਾਹਰਿ ਵਿਸੁ ਕਢਹਿ ਮੁਖਿ ਘੋਲੇ ॥ 0 (0 ਅਰਥ . ਦਿ ਰੰ 
ਮ੍ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ੬. ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਦਯਿ ਵਿਛੋੜੇ ॥੧੧॥ । 

੍ ਦਾ ਦਾਵ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਹੋ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਬਰਕਤਿ--ਕਮਾਈ। ਬਰਕਤਿ ਖਾਹਿ-ਕਮਾਈ ਹਰੈ 
ਹੈ ਜੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਭੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਨੂ 
0 ਉ: ੧. ਹਮਰੇ (ਆਪਾ ਉਚ ਗਦਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਦਯਿ-ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । । 
(੩ ੨੪੬੦੦੦੦੦੬੦੦੦੨੦੦੯੬੦੬੦੦੪੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦ਟ੦੨੦੬੦ਟ੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੪੬੧੬੦੦੦੦੦੦੦੪੬੪੬੦੩੦੦੦=੧ 5੨੦੩% 



੬ (੫੬੧) ਗਉੜੀ ਕਾਂ ਵਾਰ #% ੪#-੫ੰਨਾ 2੦੬ 

6੨ਟ੦੨੪੨੬੪੨੬੯੬੯੬੯੬੬੯੬6੨6੨੦੯੦੪੬੦੦੦੨੯੨੬੨੬੬੬੬= ੨੦੦੦੬੪੬੦੨੬੬੦੬੯੬੦੦੯੦੦੦੦੦੨
੦੬੦੨੯੬੦੨੦ 2੦੨੦੬੦੦੦੨੬ ਰੰ 

ਿ ਅਰਥ : ਨੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨ 

(6 ਪ੍ਰ: `_ ਹਜ਼ੂਰ! ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਬਾ ਲਈ ਮੂ 

1 ਸਿਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬੀ ਦਰ _ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਕ- 

ਰੰ ਵਿਚ ਕਬੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ? ਤਲਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰ੍ 0 

0 ਉ: _ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨ 

($_ ੧.ਹੈ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਜੀ! ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ 0 
ਮਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਾਗਰ-ਚਿਤ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ (0 

ਮਹ ੨. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। _ ..... . 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ. ਹੀ ਸੀ ਸਰ । 
੧ ਹਨ। ਨੂੰ ਉ ਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਤ ਪਿਆਰਿਆਂ 0੬ 

0 ੩. ਹੇ ਸਾਹਿਬ ! ਉੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਉ 

11111. 010 001102111 
੍ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ'। 0 

([__ ੪. ਹੇ ਭਾਈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 1 | 

| ਦਾਲ ਤਦ ਬਲ ਰੂ ਅਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਨਲ ਮਰਵਾ ਦਾ 
ਨ ਉਹ ਡੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋੜੇ ਹੀ `_ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੂ- ਨੂੰ 

ਨ ਜੀ ਬ-ਹੁ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨ 
੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ___. = ਖਿੱਚੀ ਹੈ . "੧ 

(ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਰਾ 
0 ਕੱਢਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ _ 

(6 ੬. ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ __ ੧. ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ __ ੬ 

11 ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।੧੧ ਤਿਨਿ ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੈ ਨੌ ਪਾਇਆ ॥ ( 

| ਡਾਫਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ __ ੨. ਪਾਸਿ ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਹੂ 
(| ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਡ ਪਿਛੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਨ ੍ 

ਮਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ __ ੩. ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੌ ਵੇਮੁਖੁਂ ਕਰਿ ਕੈ ਭੇਜਿਆ 

ਨ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ। _ ਸਾ ਓਥੈ ਭੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਦੁਹਾ ਵੇਮੁਖਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ॥ & 
06 _ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਕਰਣੀ __ ਪੂ, ਤੁੜ ਸੁਣਿਆ ਸਭਤੁ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਭਾਈ 

( 

ਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪਉਲੀ ਪਉਦੀ ਕੂ 
ਹੀ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ << . ੨ ੨ ਨ 

ਫਾਵਾ ਹੋਇ ਕੈ ਉਠਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ 0) 
ਮੂਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਅਗੈ 8 ਮਿਲੈ 1 

6 ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਨ: ਸੈਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖੁ ਰਲਣਾ ਨ 6 

ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਤਾ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰਿ ਆਣਿ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ॥ 

|| ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਹੋ ਜਿਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਇਤ 
ਹਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ॥ ਨ 

1 ਉਥਾਨਕਾ :“ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਂਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ੭. ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਰੈ ਹੀ 

(ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਨਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਬਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਆ॥ _ ਨੂੰ, 
ਹਉ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲਈ ਲੈ ਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ੮. ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰੇ ਕੀ ਹੀ 

&; ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ । ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰਿ ਪਚਾਇਆ ॥ 0 

( ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ । ਬਾਉਲੀ ਅਜ ਨ 

6 ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭੀ ਭੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਤ" ਰਲਾ ਨਹ 

। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੁ ਜੀ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ 

ਰੰ ਨੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ-ਘੜਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ 
੯੬੨੧ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਝ ਜਾ (੫੬੪) ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪-੫ਨਾ ੩੦੭ 
(6੨੪੦੧੬੧੯੬੯੨੯੦੦੯੬੦੬੦=੯੬੦੬੧੬੯੬੦ਟ੦ਣ੦੬ਣ੦੬੯੨੦੦੦੬੯੬੬ਣ੯੬੦ਣ੬੯੬੦੬੦੬ਟ੯੬੦੬੬੬੬6੯੬੬੬੬੯੬੯੬੬੦੬੦੬੪੬੦੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੬੪੯੬੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੦੬%) 
1] [ 

ਭਿ ਲਾਲਾ ਅਲ ਦਾ ਰਾ ਲਾ ਦਾ 
<<, 

ਮੂ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਮ: ੪॥ ਹੀ 
0; _੧. ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ॥ __੧. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜਿ ਰਖੈ ਰਹ 
| ੨. ਤੁਸਿ ਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਗਇਆ ॥ 
0 ਘਟੈ ਨਾਰੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਕਿਸੈ ਦੀ ਘਟਾਈ ॥ ੨. ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ । 
ਨ) ੩. ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵਲਿ ਹੈ ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੜਿ ਪਇਆ ॥ 8 
ਿ ਤਾਂ ਝਖਿ ਝਖਿ ਮਰੈ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ॥ ੩. ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣਿ 

(| ੪. ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਰ ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਡਿ ਗਇਆ ॥ ਰੰ 
(8 ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਧਾਈ ॥ ੪. ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਟੇ ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਾਵੈ 6 
ਹਉ ੫. ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰਹਿ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਪਇਆ ॥ 

ਜਨ ਨਨਣਵ ਹੀ ਰਿ ਸਭੁ ਪਾਪੁ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨਿ ਸਿਰਿ ਲਇਆ॥ _ ਨੰ ੨ ਹੰਸ ੫ 

ਲਨ, 

ਤਿਨਿ ਪੈਰੀ ਆਣਿ ਸਭ ਪਾਈ ॥੧॥ ੬. ਓਸੁ ਅਰੈ ਦਾ ਰ ਹੀ 

0? ਪਦ ਅਰਥ : ਤੁਸਿ-ਤਰੁੱਠ ਕੇ। ਪੁਰੈ-ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਿਸੁ 8 ਮੁਹਿ ਅੰਬੁ । 
੍ ਰੀ, ੬ ੭. ਜੇ ਸੁਇਨੇ ਨੋ ਓਹੁ ਹਥੁ ਪਾਏ 
ਮਰ ਹਾ ਮਿ ਨ ਤਾ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਗਇਆ ॥ 
$ ਪੰ: _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਛੁ, ਮੀ ੮. ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ੍ 
ਮਹ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ___ _. ਹਾ ਓਹੁ ਰਲ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥ ਰ ਰੰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਜ਼ਿਲੁ ਆ ਹੀ 

(8 ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗਿ ਨਾਸ਼ ( 
ਹਉ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ? ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਰਇਆ ॥੨॥ ਰੰ 
(0 ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਗਣਤ--ਗਣਿਤ, ਹਿਸਾਬ, ਗਿਣਤੀ, ਨੁਕਤਾ- ਨ 
੍ ਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ __ਚੀਨੀ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੜ, ਵੈਰ। ਝਹੀਆ ਨੂ 
ਮਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਇਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ _ਪਾਏ-ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਹੈ । ਝਗੂ ਸੁਟੇ-ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਥੁੱਕਾਂ ਨੂ 
ਮਹ ਘਟਦੀ। ਸੁਟਦਾ ਹੈ। 
0 ੩. ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਅਰਥ: __ 0 

ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁਕਾਈ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ _ ਪੂ. ਜੂ ਗੁਰੁ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਭਾਵ, ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 
[| ਗੋਮਰਰਰੀ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਗੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੋਗੀ 
6 __ ਨੇਹੀਂ ਸਕਦੀ)। ਸਾ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੂ 

੪. ਉਲਟਾ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋ ਲੋਕ-ਪੁਲੋਕ ਸਭੋ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰ 
ਮਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਆਪ ੨. ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ 
ਮਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵਟਦਾ, ਨਿਤ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨੂੰ 
ਮੂ ਪ੍ਰ ਕੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਝਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨੂੰ 

ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਝੱਗ ਸੁਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰ ਇਿ= . ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਖਪਦਾ-ਖਪਦਾ ਆਪ ਝੜ ਹੀ ਪਿਆ। । 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਵਾਈ ਹੋ ੩. ਉਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲਈ ਨਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੋ' ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂੰ 

- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ੪. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਖੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੰ ੨੨੪੨੨੦੨੦੨੪੨੨੧੨੨੨੬ 0 

& ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ _____ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਾ ਨ 
ਹੈ ਹਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੧ - ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰ ੫ 

4੭੩੧4-੭੩5੩੨ 5੩੭੩੭੩੯5੩<੭੩-੩੭੨੭੨੯੭6੩੨੯੭੭੨੧੯੭੩੨੯੭੭੨੬੭੭੨੯੭੩੨੧੭੨੧੧੭੨੧੭੨੯੧੭੨੯੭੦੨੯੭੪੨/੧੦੨੦੨੧੪੨੨੨੨੨੨੦੨੨੨੨੪੨੨੪੨੨%੨ 
੯ ਵ੧ ਨ 6ਣ੬0ਣ੧੨੦ਣ੦ 

ਨ ਲਹ ਰਾ = (96੨%20%26%੨%੦੨%੨੯੦੨੧੦੨੨੨੦੨੧੨੦੨੦੨੨੨੨੧੨੨੨੨੪ ੮੧੨੩੦੩੧ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ 
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੧) 
0&0 

ਦਿ ਨ ਦੁ ਉਸ 2੫ ੨੩ 

0 ਪ੍ਰ: ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ੩. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈ 

0 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ਦੇ ਮੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨ 

ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ (ਰਚਾਏ) ਵਿਢਦਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨ; 

ਮੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ (ਤਾਣ) ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹ 

ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿ ਨ ੪. ਹੇ ਪਿਆਂਰੇ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨ 

ਨੂ _#.ਹੈ ਮਿੱਦਰੋ1 ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਲ-ਪਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਟ ਬੀ (ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਨ 
ਢੋਹ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰੀ 

0 ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ! ਜੋ-ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨ 
' ਮਿੱਰ 8. = ਸਿ ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਅੰਬ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰੀ (ਸੇਵਦੇ) ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ (ਸਦ) ਨੰ 
ਮਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੀ ਜਾਣੋ)। ਰਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।੧੩! (0 

ਨ _ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ! ਅਜਿਹਾ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭੀ ਹੱਥ ਨ ਨ ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨੁ ਨੂੰ ੍ ਹੀ ਨ 

ਰੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਭੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿ ੫੬੬4 ਦੇ ਸਿਅ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ੍  

ਪ੍ਰ ਹਜੂਰ! ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟ ਨਰਕ 
ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਨ ਉ: ੮. (ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਐਸੇ ਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਿ ਦਿ ਮਦ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਮਰ 

ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ) ਜੇ ਕਦੀ _ਆਖ਼ੇਰ ਆਪ ਹੀ ਝਖਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸਸ਼ 
(0 ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਦੁਣ-ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿ 
0 ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੰ 

0 ਪ੍ਰ: ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹ 

($ ਉ: ੯. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ _ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ 
ਨ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ _ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। __ 

ਲਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।੨। ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੌਕ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਨ 
ਨ 

ਇ ੨. ਉਕੀ ਕਿਲ 

ਲੇ ਪਉੜੀ ॥ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨ 
ਨ ਹਾ ੨. ੫ ਨ ਪਰ ਟੀ ੨ 

& ਸਿ ਹੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰ 

ਗੀ, ਡਾ ਸਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
੧1 ਲੇ ਦ਼ ਤਤ 

6 ___ਸਭ ਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਕਰਦੀ ਲੀ 

ਇ ੨. ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ̀  ਨ ਮਹ 
ਲੀ. ਕੀਲ ਲੀ, ਮਮ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਹੀ 

0 __ ਸੰਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥ ੧. ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੁਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ 0 
00 ਨ ਦੇ ਵੈ ਰ੍ ਛ 1 & 

ਨੰ ੨. ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜੇਈ ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ( 

0 ___ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥ ੨. ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੌ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ 0 
ਨ ੪. ਸੇ < ਰੱ ੨, 0 

0 ਅੰ ਅਕ ਮਨ ਸਾ ਜਿਲ ਜਲ ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ॥ ੍ 
0 ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ਨ ੨, 0) 

ਮਰ ਰਿ ੩. ਸਤਸੈਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ ( 
ਹੈ ੫. ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ 

ਕੇ ਨ 1 

(6 ___ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧੩॥ ਕਿਚਿ ਸਗਲ ,ਰਹਿ (ਲੀ (8 
੍ 

ਨੀ 
ਜਿ ਮਾ ਮੈ, 

(4 ਨ ਰ .]੍ ੪. ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਹੁਣਿ ਓਨਾ ਨੌ 0 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦੂ-ਤੋਂ। ਦੀਬਾਣੁ-ਆਸਰਾ। ਉਜਲੋ-ਖਿੜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ ॥ ਿ 

68 ਹੋਏ। ਨੀਸਾਣੁ-ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰਵਾਨਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ। ਘਾ 
੍ ੫. ਗੁਰਿ ਬਾਂਬੈ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਮੀ 

4#ਰੱਲਂ ਉ ੧ 

॥ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ 1 
੫ , = ੍ ੧06 

ੜੇ ਦਲ ਅਤ. ੩ .- << ੨ ਰ (੬ 

ਨ ਉ: ੧. ਇਉਂ ਕਰੋਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰ . ਰੰ 

ਵੱਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ । ਕਿਆ ਹਥਿ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ 8 
ਹੋ ਲਿਆ ੫ ਇਤ &ਘ.. ਅਤ ਕਿਲ ਉਿੀ ਵਲ 

ਮਮ 

0 ੨. ਹੈ ਸੱਚੇ ! ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ੭. ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ 

੍ ਹਨ, ਉਹ ਹੇ ਸੱਚੇ ! ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ ਮਹ 
(੩) 

੨੦੬੬੯੨੦੨੬੬੬੬੪੦੨੦੨੬੦੬੪੬੪੬੦੨੦੨੦੨੦੨੬੬੬੯੦੨੦੧੬੦੬੦੨੦੨੧੬(੬੦੦੧੩੦ 4੨੦੦੦੨੨੬੦੬੯੪੨੦੪੨੦੨੯੬੦੨੬੦੨੦੨੦੦੬੦੬ 



੨੦੬੧੦੦੬੬੦) 

੨੦੦੦੦੦੦੧ 

੧੬੬ 

ਰਾ ੨੦੨੧੦ 

੨੧੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੨੦ 

6੨% 

ਰਾ ੫ ੧੭੨੨ਵ੦੨੦੬੦< 

੨੦੬੬ 

੨੦੨੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੦੬੧ 

60 ੭= 

ਵਿ ਅਸ 

<< 
ਨੀ 
੬ ੧੦੬ 

ਦਾ 

੨6੨੦੬ 

ਕਰ 

, 

(ਨ 

੬੬ 
ਦਾ 

੧੨੦੨੦੨੦੦੦੦੪੨ 

2 

੧੨੪੨੨ 
ਆਖਾ 

“੨੦੨ 

(9 0 

ਪਵਨ 
1 

ਰਾ ਭਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬਾ ਨ 
੮੧੦੯੬੦੨੪੬੦੬੯੦6੦੦੦੬੪੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦ 

੮, ਕੋਲੋ ਖ਼ਤ ਸਿਖ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂ ਸਿਗੁਰੂ ਕੀ 
ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥ 

੧25੬ 9੨੧੬੦੨ 

੯. ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ 
ਪੁਤੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ 

੧੦. ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ 

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
੧੧. ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ ॥ 

੧੨. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ 
ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ 

ਪਦ #ਰਲ : ਧੁਰਿ-ਧੁਰ ਤੋਂ । ਜੈਦਾਰੇ--ਅਵੈੜੇ। ਫਿਟਕੇ-- 
ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ। ਸੇ ਫਿਟੇ-ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ, ਅਹੈਕਾਰੀ। ਖੜਿ- 
ਖੜ ਕੇ, ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਰ-ਹਿਰਦਾ। ਲਿਲਾਰੇ-ਮੱਥੇ 'ਤੇ। 

6੭ 

(ਪਰ? %ਤ 

ਕਿ ੧੬ 
ਹੈ 
ਨ “। 

ਆਰਲ : 
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੌਣ ਧਿਰਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ? 

- ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ (ਧੁਰੋਂ) ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਬੇ-ਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਧਿਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ 
ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ? 

- ਐਂ ਪਿਆਰੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਭੀ 
ਲੋਚੀਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕਰਤਾਰੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

- ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਹ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਭੀ ਕਿਧਰੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ 
ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ? 

- ਏਹੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਿਰਕਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ 
ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, (ਯਾਦ ਰੱਖੋ) 
ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਸਨ ? 

- ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ) ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਧਿਰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਅਜੇ ਵਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

- ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ, ਵਿਚਾਰ 
ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ? 

- (ਸੋ ਉਸ) ਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ 
ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਿੰਦਕ 
ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ । 

੦੨੯੬੯੨੯੬੦੦੦੨੦੨੬੦ ੨੧੨੨੨੦੪੨੨੨੨੩੨ ੧੨ ੧ ਆ ੨੨੩੦੩ 
2੨੭੨੦੧੦੦੧੦= ਡਾ 

ਰਾ, 

ਆ 
੦੨੦੬੦੦੧੦੧ 

੧੨੯੧ 

ਨ ਦਾ ਵਾਣ ੪-੫ਨਾ ੩੦੭-੦£ 

€. ੮. ਬੈਠ ਮਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹੋ ਫਲ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ । ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰੀ 
ਨਾਲ ਮੇਲੇਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ। 
ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 1 
ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਟਿਕ 1 
ਦਿ 
ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ? 
-ਹੈ ਭਾਈ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਮੈਂ ਦਾਸ 
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ।੧। 

'ਮ:੪॥ 
_ ਇਲੇਕਉਂ ਅਸੀਮ ਏਇਗਜ਼ਿਆਣੀ 
ਜਗਤੁ ਭੀ ਆਪੇ ਆਣਿ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥ 

. ਡਰੀਐ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਪ ਦੂ ਕੀਚੈ 
ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ ॥ 

- ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਕਾ 
ਜਿਨਿ ਆਪਣੈ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਆਣਿ ਨਿਵਾਏ ॥ 

. ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ 
ਨਿੰਦਕਾ ਦੁਸਟਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ॥ 

. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ 
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਨਿਤ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥ 

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਰੀ ਵਸਾਏ ॥ 
- ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ 
ਗੁਰਸਿਖਹੁ, ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥ 

- ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ 
ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੈਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ ॥ 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਰ੍ 
ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਆਪਣੈ ਜੋਰਿ-ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਮੁੰਹ ਕਾਲੇ 
ਕਰਾਏ-ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਚੜੈ ਸਵਾਈ-ਦੂਣ ਸਵਾਈ 
ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਿ-ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਿ--ਬੈਦਗੀ। 

੨੦੧੬੨ 

੯. 

੧੨. 

ਦਮ 
੧੧੨੧ ਣਾ, 
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੧, 

(9੨4੨੧੬੬੩੦੬੯੨੦੨੦੨੯੬੬੦=੦੨੯੬੦੨੯੨੦੨੧੬੦੬੯੬੯੬੦੨੦੩੯੬੦੬੦੨੦੬੯੬੯੨੦੬੧੬੯੬6੬੩੦੨੬(੬੬੦੦੬੯੬੯੬੯੨੦੨੦੬੦੨੦੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੬੯੬੦੦੯੬੦੨੦੨੬੦੬੦੦੯੩% 
09 - ।। 

ਨ ਅਰਥ : ; ਵਪਾਰੀ, ਸੁਦਾਗਰ । ਵਣੰਜਿ ਲੈਹਿ-ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 8 
ਪਰ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ _ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। , 

੍ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਰ੍ ਅਰਥ - ਨ 

(ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ __ਊ: ੧. ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨ 
। ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪੁਆ ਦੇਂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 8 
ਨ ਹੈ। ਨ _ ੨. ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ (ਵਣਜਾਰੇ) ਵਪਾਰੀ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ! 
0 ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ) ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੁਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦ੍ੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਨ 

ਤਦ ਹੀ ਡਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਦੇ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਰ 
ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਹਰ ੩. ਦੇਖੋ ਭਾਈ ! ਇਹ ਖੇਲ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ੩. ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂ 

ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨ 
| ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇ ਅਤੇ ਹੇ ਨਿਆਰੇ ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
। ੪. ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ੪. ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ! 

ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਾ ਨੂ 
0 ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਥਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ੧, 
(0 ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਵੱਧ ਤੋ ੫. ਤੁੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਂ ਅਲੱਖ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨ 

ਦੋ] 1 ਲੇ ਨ < ਨ ਨ ਪਿ & 

ਮ੍ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ।੧੪। 1 
& ( ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵਾਰਥ : ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ 

( ਰ੍ 0 (40 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਨ ਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ $ ਹੋ ਵੱ ਨ ਦਾ ੧ 

(ਗੇ 11101 ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੇ-ਮੁਖਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰ 

(੭. ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆ ਆ ਰ 
| ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹਰੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਭਾ ਵਜ ਕਰਰਡ ਹੂ 
੧੧ ਲੁ ਸਮ. ਸਵ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੈਗਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰੇ ਗਏ। _ _ ੧6 

[ __ਨੌਖਿਰੀ ਕਬਢਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ $ 
ਮੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤ੍ਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ 
0... ਨਾਦ ਦਿ ਜਰ ਗਦ ਦਵ ੀ ਹਵ ਿ ਲ 

( 

ਨ ੯. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ (੪6 ਮਸਤਿਕ 
ਨ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ (ਪੈਜ) ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 

। ਰੀ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਨਾਉਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂਰ 
੍ ਪਉੜੀ ॥ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹੇ। . ਨੂ 
(8 ੧. ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਹਮਾਰੇ ॥ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ 

੨. ਸਚੁ ਪੂਜੀ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ॥ ਚਾਹੀ ਬੋਰ ਇਹ ਪਦੇ ਸਬਦ ਦਾ 'ਓਪਰਾਲਨ ਕੀਣਾ-ਗਿਆਾ। 

|! _ ੩. ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਵਟੰਜਿ ਲੈਹਿ ਗੁਣ ਕਥਹ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ੬ ਇਤ ਸਕ ਰ੍ 
ਨ ੪. ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਦਿੱਤੇ। ਨ ਨ ਰਾ ਨੂ 

(0) 4. ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨੂੰ 
0 ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਲਖਾਰੇ ॥੧੪॥ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੧6 
0 ਪਦਾ ਅਰਥ : ਦ੍ਰਿੜਾਇ-ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਂ, ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਂ । ਸੇਵਕ ਮਾੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 8 
0( ਭਾਇ-ਦਾਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਥਾਰੇ-ਤੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ। ਵਣਜਾਰੇ- _ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
( ੨੨626202026262620262022626੨26੨੨੬੦੦੦੩੦੨੯੨੨੨੬੬੬੩੬੦੨੬੦੦੦੩੬੪੬੬੬੬੬੨੦੦੨੬੬੬੦੨੦੬੦੬੧੬੧੬(੬੯੬੦੩੮ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜੰ (੫੬੮) ਗਾਉਂੜਾੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪-ਪਨਾ ੩੦੯-੦੬ 
(੩੬੨੧੨੦੨੦੨੦੨੧੨੧੨ ੨੯੨੦੨੯੨੦੦੦੦੯੦੦੧੦੫੬੦੦੦੬੦੨੯੨੬੯੨੦(੬੬੦੨੬੦੬੦੦੦੬੦੦੯੦੦੦੯੦੦੦੦੨੬੦੦੦੦੬੬੦੦੦੬੧੬੦੬੦੬੬੦੬੬੬੬੬੧ 

ਹੀ ਉੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ੪. ਉਹ ਸਦਾ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਕੇ, ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ 0 

(6 ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦੀ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਬਦ- ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $ 
( ਇਖ਼ਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਨ 
ਨ ___ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕ ਕੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈ 
ਸੰ ਚੰਗੀ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿ । 
੧) 1 [: "। ੨ ਨ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਰਿ ਇਤਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤਾਂ 

0 _ ੧. ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ ਉ: ੫. ਹੋ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨ 
ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ॥ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨ 

੨. ਓਸ ਦੈ ਆਖਿਐ ਕੋਈ ਨ ਲਗੈ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ।$ 
੧ << ਕਿ ` ਗਿ, 6 ਨਿਤ ਓਜਾੜੀ ਪੂਕਾਰੇ ਖਲਾ ॥ ਜਿਹਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ (0 (੩. ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵਜੈ ਪ੍ਰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ |$ 

ਯਾ ਣਾ ਯਘ |, ਲਿਆ ਪਿ 

$ ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਓਸ ਦਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ॥ __. (ਕੱਚ ਬਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹਦ ਜਨ ਸਿ 
ਨ ਨ ਉ: ੬. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! (ਯਾਦ ਰੱਖੋ) ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹਰ ੪. ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਦੀ ਪਰਾਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। (ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ 0 ਮੁਹੁ ਕਢਿ ਨ ਸਕੈ ਓਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ॥ ਜਾਣਦਾ ਕਿ) ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨ %) ਪੇ ((੬.- 

0 ੫. ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚਿ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਉਸੇ ਨ 0 ਤੇ ੧੪ ਦਹ ਦ੧ ਨ 
ਨ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਖਾਏ ॥ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 0 00) ਤਕ 4 ਰਾ €੮ 08 
% ੬. ਗਲਾ ਉਪਰਿ ਤਪਾਵਸੁ ਨ ਹੋਈ ੭. ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਸੱਚੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੱਕੋ 
( ==' ੨. <. ੨ । 
( ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰਿ ਜਾਏ ॥ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 

0 ੭. ਭਾਈ ਵੇਖਹੁ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਪੰ _ ਜਿਹ ਮਬਰ ਦੁਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ? ਹਉ ਰਹਾ ਛੋਈ-ਗਰੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਦ ॥ ਉ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਨੂੰ (ਮੇਰੇ ਨੂ 
ਹੀ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਨੇ) ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ 
8 ੮. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੧। ਨ 

ਹਰਿ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥ ਰੀ 0 
0 ੨ ॥ 
ਹੱ ਪਦ ਅਰਥ “ ਤਾਤਿ--ਤਾਪ, ਗਰਮੀ, ਪੀੜ, ਦੁਖ, ਤਪਸ਼, ੧. ਰੋਦੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰ ਜੋ ਵਿਛੁੜੇ ਸੀ 
% ਸੇਕ, ਸਾੜ, ਬੁਰੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਈਰਖਾ । ਓਜਾੜੀ--ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ । ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਚੋਈ ਨਾਜ਼ੀਂ॥ ਰੰ 
। ਪੁਕਾਰੇ-ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ। ਖਲਾ-ਖੜਾ, ੨. ਕੋਲ ਰੀ ਮਿਲੈ ਤਿਨ ਹੇ । 
0) ਖਲੋਤਾ। ਵਜੈ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਹੋਦੀ-ਝੂਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚ ਜਾਇ ਨਿੰਦਕ (8 
(ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤਪਾਵਸੁ-ਨਿਆਂ, ਨਿਬੇੜਾ। ਵਿਸੁ-ਜ਼ਹਿਰ। ਮੁਹ ਫਿਕੇ ਬੁਕ ਥੁਕ ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ ॥ (0 
ਮਹ ਅਰ ੩. ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤਿ ਫਿਟਕੇ _ ਨ 
॥] ਹੂ ਭੈਭਲ ਖਾਹੀ 0 
(1 ਪ੍ਰ: ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਰਾ ਭੂਸੇ ॥ ਰੰ 

(1 ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? ੪. ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ (0 
(ਹਉ: ੧. ਐ ਭਰਾਵੇਂ ! (ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ) ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ___ ਸੈਂ ਲੈਂਦੇ ਢਹਾ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ਹੱ 
| ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਰਖਾ __ ੫. ਤਿਨ ਕੀ ਭੁਖ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉ 
8 ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੀ ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥ 

੨. ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਉ' ਹੀ ੬. ਓਨਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਨ 
1] <<. 91 ੫੪. ਰੇ 1 ਹੈ ਆਇਆ ਨਿਤ ਹਉਲੇ ਹਉਲਿ ਮਰਾਹੀ ॥ । 
0 ਦੈਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਭੀ ਜੰਗਲ, ਜਤਿਗੂਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ ਨ ਸਕਨੀ ( | (ਸੋਸਾਰ) ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਓਨਾ ਅਥੀ ਪਿਛੈ ਥਾਉ ਰੂ 
(4 ੩. ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗ਼ਲੀ ਵਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗ਼ਲ ਹੀ ਨ ਤੈ ਨਾਹੀ ॥ ਨ 
ਹਉ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੀ __ €. ਜੌਂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਮਿਲਹਿ 
0 ਸਾਰਾ ਨਿਸਫਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ ॥ 
੧੨੦੬੯੬੦੬੯੬੬੨੬੬੬੯੨੦੦੯੦੦੨੪੨੯੨੦੨੨੦੨੦੨੦੦੬੬੦੬੨੦੬੯੨੯੬੦੨੯੬੯੬੦੬੦੯੬੪੨੦੨੦੦੬੬੧੬੯੬੯੪੨੨੦੨੬੨੨੨੨੦੨੨੦੨% ੨੨੬੦੦੬੯ 



॥ 

6 
ਉ ਨ 
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ਪਤ ੨੦੦੦੭ 

੨੦੬੦ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (੫੬੯) ਗਾਉਂੜੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪-੫ੰਨਾ ੩੦੯ 
ਨ੍ਰਤਣ੨ ੯੨੨੦੦੨੬੧੦੦੨੧੦੦੧੬੨੦੨੨੦੦੨੬੬੦ ੧੨੫੬੦੬6੬੯੦੦੬੦੬੦੬੪੬% ੧੧੨੦੬੦੬੦੨੦੬੧=੦ ੨%੧੨੧੨੨੦੨੦੨੦੦੨੦੨੦੨੨੨੦੬੧੦੦੨੨੬੧ 

ਉਇ ੯. ਓਇ ਅਗੈ ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ ਫਿਟਕੇ ਨੋ ਨਗਰ ਲੇ ਰਹ ਉਹ 
0 ਉਠਾਹੀ ਜਾਣੋਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 

ਨ ਜਿ ਉਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਣੁ ੫. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨ 
ਰਿ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ 
0 __ ਜੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਹੀ ॥ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਹੀ ੧੧. ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ? 

੬ ___ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ ਨਾਹੀ ॥ ਉ: ੬. ਹੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਇ ੧੨. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਤੂ ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੌਲ ਹੀ ਹੌਲ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਤਿਸੁ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥ ਹਨ ਬਾਗ ਉਨ ਲੇ ਮਨ ਵਿ ਜਾਤਪਾਤ 
0 ਵੜਿਅਆਈ | 

(0 ੦੬ ੧ ਚੜੈ ਅਰ ੭. ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 
ਰੀ ਬੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ 
ਹੀ ਪਦਾ ਅਰਲ . ਹੋਦੈ-ਹੁੰਦਿਆਂ। ਦਰਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

ਨ ਢੋਈ-ਆਸਰਾ। ਫਿਕੇ-ਭਰਸ਼ਟੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ। ੮. ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ 
00 ਫਿਟਕੇ-ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਭੰਭਲ ਭੂਸੇ--ਡੱਕੋ-ਡੋਲੇ। ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ (ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ) 
0) ਗੋਪਿਆ-ਲੁਕਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਮੂ ਆਦਿਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਦੱਸਣੀ। ਢਹਾ-ਓਟ, ੯. (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਝਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਕੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। 
੧੧ ਆਸਰਾ। ਭੁਖਾ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਉਲਿ-ਹੌਲ ਵਿਚ, ਧੁੜਕੂ ਵਿਚ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 
ਮਹ ਹਉਲੇ-ਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ। ਅੱਗੈ-ਅੱਗੇ, ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ । ਸਤਿਗੁਰਿ- ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਚਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ 
(6 ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ । ਪਤਿ-ਇੱਜ਼ਤ । ਫਿਟਕੇ-ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ। ਜਿ-ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖ । ਉਠਾਹੀ-ਚਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਹੁ-ਕਰਾਓ। ਹਰਿ ਤਿਨ _ ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀ ਹੈ ? 
| ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ-ਹੇ ਹਰੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। __ਉ:੧੦. ਹੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਵਰਤ 6 ਲਾ ਮੰਗਦਾ 
ਰੰ ਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ 
0 “ਮੱਰਾਥਾਂ . ਵਿ ਦਿ 

ਪ੍ਰ: ਹਜੂਰ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਵਿਛੜੇ ਮਿ 
0 ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਵਿ ਜਿ 
16 ਮਲ ਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 
(8 ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਜਦ 
0 ਕੈ ਨਿੰਦਕ-ਲੌਕ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ ? 

ਹੂ _ ਦਾ _ ____ ਉ:੧੧.(ਉਹ ਇਸ ਲਈ ! ਕਿ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
(6 ੨. ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੱਸੋ, 
ਹੂ; ਗੀਤਾ ਬਨਿ ਉਆ ਪੀਲੀ ਤਲ ਜਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
0 ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਿਰੀ ਬੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਹੇ ਮਨਾ !) ਤੂੰ ਸਭ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ 

ਮਿ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ _ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ 
ਮਰ ਪ੍ਰ: ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 7 ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ' ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। 

ਮਰ ਉ: ੩. (ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਮਝ ਲਓ) ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ੧੩. ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ 

ਰੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੨। 

੍ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ 

ਹੀ ਹਨ। ਜੀ 
ਹੈ ਪ੍ਰ: ਹਜੂਰ ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ੧. ਜਿ ਹੋਂਦੈ ਵਾ (ਰੀ ਰੋਈ॥ 

(! ਗੁਰੂ ਮੰਨਣੌ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ 
ਮਹ ਹੋਵੇਗੀ ? ੨. ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਗਤੁ ਨਿਵਿਆ ___ 
ਹਉ: ੪. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਇਆ ਜਸੁ ਵਰਤਿਆ ਲੋਈ ॥ 
4੨2੦੨੦੨੨੨੨੨੨/੪੬੪੬੬੦੬੦੬੬੪੬੯੬੦੦੦੦੪੩੦ਟ੦੨੯੬੦੬੪੨੦੨੦੬੦੨੨੬੬੧੬੯੩੧੬੯੬੯੩੬੦੬੯੬੦੨੬੦੬੦੨੦੫੬੦੨੦੦੦੨੦੦੨੦੦ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ੨੩੬੬ 

੧੧੦੦੦੦੦੧੬੨ 

੨੦੨੦ 

੨੦੨੨੦੦੦੨ 

<< 
੨ ਕਮ 

੫੬੦੭ ਹਾ, 

੧ 

੩੦੪ 



/ਲੈਹਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ 

॥ ੯ ਚ 
ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ 
00 ਦੱ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ॥ 
(੮ 

੪. ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ 
2 ਉ। 0 

( ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ ॥ 
6 _ ੫. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ 
। ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥ 
ਹੂ ਪਦ ਅਰਥ : ਲੋਈ-ਲੁਕਾਈ, ਦੁਨੀਆਂ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ । 
 ਮੰਸਤਕਿ-ਮੱਥੇ 'ਤੇ। 

ਅਰਥ : 0 ਰੂ 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਦਮ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 

(0 ਵਿਚ ਵਡਿਆਈ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 

0 ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ 
ਮਹ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ 
ਮਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ । 
ਮਹ ੨. ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਨਿਉ' ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੋਈ 
ਹੈ ਆਣ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ (ਲੋਈ) ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 
ਨ ਉਸ ਦਾ ਜੱਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। 
1 ੩. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਤਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ 
੧ <. ੨ ੨੪. ੦% ੪੩< ੨ % -.< ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ 
|! ਧਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ̀ 
ਉ; __ ੪. ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ 
0 ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
( ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

ਨ ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਨੇ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, 

0 ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਦੀ ਪੈਜ 
ਮਹ ਰੱਖੇਗਾ।੩। 

ਮੀ ਪਉੜੀ ॥ 
੧1 ਦਿ 42 ੧. ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਹਟਨਾਲੇ ॥ 
0 _੨- ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
0; ੩. ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥ 
0 ੪. ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ 
0 ___ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
ਸੰ _ ੫. ਸੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ 
$ ___ ਜਿਉਂ ਝਾੜ ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥ 
ਮਹ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਕੋਟੁ--ਕਿਲ੍ਹਾ । ਹਟਨਾਲੇ--ਬਜ਼ਾਰ। ਕਾਇਆ- 
ਮੋ ਸਰੀਰ। ਉਝੜਿ-ਉਜਾੜ ਵਿਚ, ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਭਵਾਈਅਹਿ- 
[ਸੈ 
੯੨੨੨੦੨੬੬੯੨੯੦੯੨੨੦੯੬੯੬੦੦੬੦੨੬੦੬੯੬੦੬੦ਟ੯ਟ੦੦੦੦੨੯੬੨੨੯੩ 

੧੨, ਰਾ, <<, 
(੫੭੦) 

ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਗੁ--ਹਿਰਨ । ਝਾੜ-ਝਾੜਾਂ 

੧੧੨੦੬6੨੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੬੯੨੦੬੦=੦ਟ੯੬੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੯੨੦੦੯੨੦੨੦੨੬% 
0) 

ਗਾਓਂੜਾੀ ਕ? ਵਾਰ % ੬-ਪੰਨਾ ੩੦੯ 
ਦੀ ਕਲਾ ਕਲਾ ਪਲੀ ਕਲੀ ਪਕਾ ਲੀ ਅਲੀ ਲੀ 

ਰਣ ਰਣ ਣਾ ਆ ਅਮਾਨ ਨਾਲਾ, ਆ ਕਾਂ 

੧ 

ਵਿਚ, ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ, ਬਣਾਂ ਵਿਚ । ੍ 

ਅਰਥ : ਹੀ 
ਪ੍ਰ: ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੰ 

ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੂੰਗੇ 0 

(ਉਰ? ੭ 

ਭਾਫਾਰਥ' : ਇਸ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ 
ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੂਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਾਮ- 

ਲਾ ਅਗਲਾ ਲਾ ਬਲ 

- (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ & 

( 

- (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕੋਈ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ $ੱ 

. (ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹੋ 

. (ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ) ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

. ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝੋ ਔਝੜਾਂ ਵਿਚ 

ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਿਆ ਨ 
ਜਾਵੇ ? 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ 
ਸੁੰਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਭੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੰ 
ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀਆਂ ਹਨ। 0 

ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇ 

ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ- ਨ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? 
੮17੨੦ ੨੦੮੨੩ ੫੦੬੧੨੬੦ 

4੬6 < ੨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ 
ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ 
ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ) ਇਹੋ ਵੱਖਰ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੂੰਗੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੈ-ਸਰੂਪ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਮੂੰਗੇ ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ 
ਹੀਰੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕਰੀਏ । 
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ 
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? 

੨੨੨੦੨ 

੧੧੦੦੯ 

<< ਟੀ 

ਆ 

ਹ0੯੯੬੦ਣ੨ 

ਆ ਆ 

ਥਾਂ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਏ 
ਹੋਏ ਭੂਤਨੇ ਹਨ। ੨੨ ੦੦ 

੧੦੬੧੨ 

ਭਟਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 
ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਵੇਂ (ਕਸਤੂਰਾ) ਮਿਰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਾਭੀ 
ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਈ 
ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ' ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ 

ਹਨ ।੧੫॥ 

੨੦੬੦੬ 

੧੨੨੨੧ 
<<, 

ਰਾ, 

੨੨੨੧ 

੧੨੦੨੦੦੦੬੦੦੦੪੨੦ ਟਨ ਵੀ ੨੦੨੦੦੦੦੦੦੬੬੦੬੬੦੬੦੦੨੦੦੩੨੦੨੬ ਕਿ ਪਾ ਕਦ ਕਦ ਕਲ ਰਾ ਲਾ 
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ਸਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਲ ਜਨ (੫੭੧) ਗਾਉੜਾੰ ਕੀ ਵਾਰ % ੪-ਪਨਾ ੩੦੬ 
ਰੀ ਆ 

ਇੱ ੨੭੨੨੦੨੨੨੨੪੪੩੪੨੪੨੦੨੩੪੨੫੨੦੨੪੨੦੩੦੩੦੬੪੩੦੨੩੪੩੦੩੦੩੦੦੩੦੬= ਵਕ ਵਰ “੭੨੧੭੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦੨੧੦੦੨੧੨੧੮੯੨੦੫੦੧੨੦੦੯੨੧੦੯੨੧੬੧੨੧੦੨੬੦੬੨੦੦੬੬੦੬੯੦੦੦੦੬੯੬੯੬੦੨੬੯੬੯੨੦੨੦੦੬੦੨੬੦੦੬੦੬੬੦੨੬੦੨੬੦੦੬੦੬੨%, ਹੈ 

ਨੰ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਸਗੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ੭. ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਹਉ 
ਹੂ ਨਨ ਨਹੀ [ਜੀ ਦਸ ਸਰੀਰ ਦ ਅੰਦਰਦੀ-ਖੋਜ ਕਰਦ ਹਠ, ਉਹ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ ਬੋਇਆ ॥ | 
ਵਨ ਬਾ ਹਨ ਵਗ ਗਾਈ ਪਰਖ ਉਹ ਐਸੇ ਹਿਰਨ ਵਾਗ ਦੂ. ਜਿਲ ਗਿਧਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ 0 ਝੱਲੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚ ਧੋ ਜਿ 
0 ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰ ਰਜ ਰ ੍ਿ 
ਹਉ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ __₹- ਗੌਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਤਰਿ ਗਇਆ ਹੀ 
ਉਦੇ ਤੁਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੈਗੋਇਆ ॥ ਹਉ 
। ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥਕ ੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ । 
ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਰੂਪ ਹੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਹੀ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇੰਦਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਪਦ ਅਰਥ - ਘੋਰ-ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ। ਨੂੰ 
ਨ ਵਧ ਨਰ ਵੱਢ ਹਨ, ਇਹ ਨੰ ਹਉ ਦੀ ਖਦਗਰਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, `_ਫੁਇਆ--ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਨਿ--ਉਸ ਨੇ। ਹਲਤੁ-ਇਹ ਲੌਗ। 1 
. ਉਮਐਓ ਸਿ 90 ਸਿ ਦਰ ਪਲਤੁ-ਪਰਲੋਕ। ਖੋਇਆ-ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੰਦਾ--ਦਾ। ਤਿਦੂ- ਨੂੰ 
। ੬੪ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਤੂ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਭਲਕੇ-ਸਵੇਰੇ। ਉਠਿ-ਉੱਠ ਕੇ । ਵੇਧੈ--ਵੇਖਦਾ। ] 

੍ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਅਸੁਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਹੋਇ । ਲਨ-ਐਜਦਾ ਦੋ) (ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁ ਰਿ ਸਕ ਧੋਇਆ-ਧੋਤੇ ਹਨ। ਕਾਠ-ਲੱਕੜ । ਸੈਗੋਇਆ--ਸਾਥ, ਨਾਲ। ਹਉ 

0 ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਿ ਨੂ 
(ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜੋਗੇ ਭਾਵ ਚਿਤਵਨੀ _ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਰਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ;) 
$ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਗੇਗਾ । ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਖ਼- ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? 1 
( ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ _ ਓਂ: ਭੀ ਬੀ ਮਨ ਡਰ ਤਿਹ ਈ ਦਿੰਦੀ ਬਾਤ: 
ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
0 ਜੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ___੨- ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ 0 
| ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ? ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਫਲ, ਖੂਹ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। & 
& ਹਰ ਵਕਤ ਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ੩. ਉਸ ਨਰਕ ਵਿਚ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ-ਹੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨ 
06 ਹੈ। ਰ੍ ਦੀ ਕੂਕ-ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਹ 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਸਭੋ ਕੁਝ ਰੰ 
(0 ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ । ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਲਾਭ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮਰੂਪ ਨੂ 
ਨ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੂਲ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨ 

੧. ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਦ ਨ ਭਾਵ ਵੀ ਤਲੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹਰ ਭਲ ਸੈਰ 
ਹੈ ਤਲ ਤਰ ਘੀਿਆ ਕੋਹਲੂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨਿੱਤ 
& 6, ਸਤੀ ਧੀ, ਲਤ ਬੱਝ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹ 

&[| ਓਥੈ ਪਕੜਿ ਓਹੁ ਢੋਇਆ ॥ ੬. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ; 
੍ ੩. ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

$ ਓਹੁ ਅਉਖਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਰੋਇਆ ॥ ਰਹਿੰਦੀ । 
(! _ ੪. ਓਨਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ਪਰ: _ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਕਿਉ 
0! ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਖੋਇਆ ॥ ਹਉ ਦਰ _ __ 
(( ̀  ੫. ਓਹੁ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ ਕਰਿ 71੦6. ਗੀ ੬0 ਪੱ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨ 
( ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੋਇਆ ॥ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਜੈਸਾ ਹੁਣ 
ਨੂ ੬. ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। __ 

ਤਿਦੂ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇਆ ॥ ਪ੍ਰ: ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹਉ 
<੩੯੬੯੨੯੨੦੯੬੪੬੦੩੯੬੯੬੦=੯੨(੬(੬੬੬੦੦(੯੦੪੩੦੨੨੬੦੨੨੦੬੯੬੦੬੬੯੬੯੬੦੬੯੬੬੬੦੦੯੬੯੬੬੦੨੦੨੬੪੨੪੬੦੨੬੯੨੨੨੨੨੩% 



/ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿਛ ਜੀਓ (੫੭੨) 
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0) ਉ: ੮. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ 

ਪ੍ਰ: 

ਉ: 

ਵੱ 

ਉ: ੧ 

ਰਤ _ ਪੂ 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਕਾ ਵਾਰ % ੪-੫ੰਨਾ ੩੦੯-$੦ 

ਥਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧਰਮ 
ਦੀ ਗਿਆਤ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? 
ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 
ਹੈ। 

- ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਜੋਤ ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, 
ਉਸ ਵਿਚ ਗੁੱਝੇ ਰਤਨ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ 

(ਆਦਿ ਦੈਂਵੀ ਗੁਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ)। 
ਉਹ ਦਿੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵ ਡੂੰਘੀ 
ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਲਾਲ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ̀ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਆਤਮ ਰਾਮੁ) 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਸਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਇਉਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਣੇ 
ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਹਰੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ 
ਤੇ ਪੇਟੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰ ਕੇ 
ਭੀ ਇਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਂ ਤੇ ਕੈਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ 
ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੈਨੀਂ 
ਇਕ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 

. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਭੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੇਰੀ 

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ।੧੬। 

ਭਾਵਾਰਲ “ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
੧-ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ । 

੨-ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿਚ । 

੩-ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। 
ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 
ਭੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 

ਮਹਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

0 ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਹਟਕੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ 
( ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
6 __ ੯_ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੈਸਾਰ- 
॥੍ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੈਗ 
ਨ ਕਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸ 
(0 __ ੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਹੇ ਮਨਾ !) ਤੂੰ ਦਾਸ 
(0 ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

0 ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।੧। 
% 

0 ਮ: ੪॥ 
(੧. ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ (੬) 

ਰੰ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ 
ਮਹ ੨. ਅੰਤਰ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ 
00 ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

) 
( ਪ੍ਰ: __ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? 
0) ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਜੀਵ ਰੁਪੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ੧ $" $- - ਊਂ ਰੂਘ। ਸ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਮਿਲ 

(ਰੰ ਗਿਆ ਹੈ। 
0 ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
|; ਉਂ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ 
ਨ ਸਦ = 

ਕੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨। 

ਪਉੜੀ ॥ 
08 ੧. ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ 
੍ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ॥ 

0; _ ੨. ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ ਰਹੇ 
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਿ ॥ 

6 _੨. ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ 
00 ਉਤ 'ਉਲ& _ਉ&_ 

8 ਤਾਂ ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ 
& _੪. ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਇਕੁ ਮੰਨਿਆ 
( ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸ੍ਵਣ ਸਰੋਤਿ ॥ 
੨15 
ਉਇ ੫. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ 
ਹੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤਿ ॥੧੬॥ 
ਨ 

ਪਦਾ ਅਰਥ - ਗੁਹਜ ਰਤਨ--ਗੁੱਝੇ ਲਾਲ । ਖੋਤਿ-ਖੋਤਰ ਕੇ । 
ਮਰ ਸਭੁ--ਹਰ ਥਾਂ । ਆਤਮ ਰਾਮੁ-ਪਰਮਾਤਮਾ । ਓਤਿ ਪੋਤਿ--ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੋਏ 
ਨੰ ਭਾਵ ਤਾਣੇ ਤੇ ਪੇਟੇ ਵਿਚ । 
0 

੍ ਅਰਥਾ : ਰ 
(0 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕੰਮ 
ਨ ਲਈ ਹੈ ? 

(੧੬੧੬੯੦੦੬੧੦੦੦੧੦੦੬੦ਟ੦੦੦੬੦੦੦੬੦੦੦੯ਣ੦੦੦੦੦੬6ਣ੦ਣ੦੨੦੦੦੬੦ਣ੦੦੦੦੦ਣ੦੦੦੬੧ 
ਰਾ , ਦੀ ਆ ਆ 

ਤਹ ਅਲ ਅਲਕਾ ਲਾ ਲਾ 

੫ ਰਿ 
(੬੯੨੦੬੯੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੬੯੨੬੦੨੦੦੬੦੬੦੨੦੨੦੨੬੬% 

. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ 

4੨੦੨੦੨੨੦੨੦੨੦੯੬੨੦੨੦੨੬ 

੨%੧੨੦੨੬੬੬੧੬ 

੨੧੬੧ 

੧੧੨੦੨੧੬੯ 

੨੦੬ <<, 2 
6੨੦ 

੨੧੬੦੬੦੨੦੨੦੨੦੨੦੬੬ ਕਲਾ 
੯ 

ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੂ 
ਵਿ ੫੨੦੨੦੬੦੦੬੦੬੬੯੨੪੨੦੨੬੦੨੬੬੯੨੬੦੨੦੬੦੬੯੬% ਦਲ ਕਲੀ ਨਾ ਲਾ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਬ ਜੀ (੫੭੩) ਗਉਂੜਾੀ ਕੀ ਵਾਰ ੧: ੪-੫ੰਨਾ ੩੧੦ 
(੬੯੨੯੦੨੬੦੬੦੦੨੬੦੬੬੦੯੬੬੦੦੯੬੦੬੦੧੬੬੧੬੦੬੯੨੦੨੬੦੦੬੬੯੬੯੬੬੧੨੯੨੬੬੧੬੯੨੦੦੨੦੯੨੦੧੨੦੧੨੬੦੦੨੬੯੨੦੦੨੧੮੦੨੦੨੨੦੦ 

ਨ ਸਫਲਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ੪. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨ 
0 ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ $ 
0 ਤੇ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਅੰਤਹਕਰਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। (8 

ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਪਛਾਣ ਹੋ ਆਵੇਗੀ । ਬੱਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਰੂਪ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 

& ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 00 

(ਹੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ੬. ਉਹ ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨੂੰ ॥( ਹੇ . ਦੂੰ , 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਇਥੇ ਹੀ ਨ 
੧. ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹਹਿ ਬੱਸ ਨਹੀਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ $$ 
0 ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ 2 

੨. ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ : ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ? 
ਰੰ ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਦੇਖਣ ਜਾਹਿ ॥ ਉ: 2. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ (ਹੀ 
() _ ੩. ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਉਸ ਨਿਰੈਕਾਰ ਤੋ' ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਾਈਂ ਨੂ 
&%) ਦੈ ਹਾ 01 < ੨੩੩ ਦੇ &%) 

ਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ ਨੀ 
0 ੍ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਜੋ ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨ 
0 8. ਅਰ ਰਗ ਦਲ 

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਆਹਿ ॥ ਨ (0 ੨: ਤਾ ਛਾ 

0 _੫. ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪੈਨਾਈਅਹਿ ਮ: ੪॥ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨ ਮਾਹਿ॥ . ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ । 

0 ੬. ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ ਨ 
॥ ਪਾ ਹ  ___ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਹਿ ॥ ਸੇ ਜੈਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ 
6 ੭. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ 

੧ (੧ 4! 0) 

6 ਤਿਨ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹਿ ॥੧॥ - ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੈਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ 

(ਪਦਾ ਅਰ : ਸਰੇਵਿਆ-ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਧੁਰਿ-ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥ 
ਲੂ ਆਹਿ-ਹੈ। ਪੈਨਾਈਅਹਿ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਰੰ 

ਨੂੰ ਵੁਠਾ-ਵੱਸਿਆ। ਤਿਨ ਪਿਛੈ--ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ। ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ॥ ਨ 
0੧ 0 ਹੀ ਅਰਥ : . ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ 1 
ਹਉ ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵੱਸ ਜਾਏ, ਉਸ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥ 
੍ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਲਾ ਨ 

੧ 0 ਤੇ 1 ਵਿਚ ੱਸ ਜਾਂਦਾ ੱ ਵਾ ਆ ਕੰ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਕੇ ਹੋਰੀ ਗਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਨ 
ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸੈਪੂਰਨ ਰਸਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆ ਨ ਨਾਗ. ਉੱਸ ਤਾ ਵੀ ਜੋਤੀ ਵਖ ਰੰ 
(0 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ 4 ਮੰਦਰ ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ( 
&੍ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉ: 9 ਪਿ ਸਾ ਮੰ 

ਵਲ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ । ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ _ਉੰ? ੧. ਹਾਂ; ਹੈਂ ਭਰਾਵੋਂ ! ਉਹ ਧਰਤੀ ਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਲਹਿ-ਲਹਿ ਨ 
| ̀ __ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹ। ਕਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1 
੨. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ੨. ਉਹ ਜੀਵ ਭੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ੧ 
ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਕਮਲ ਖਿੜ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ 

0 ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੩. ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੰਸ਼ ਲਹ 

੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਨਿਰਭਉ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਆਦਰਨੀਯ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵ 
ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ( 

620ਟ6ਣ੦੦੦੦੦੯੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੧ਟ੧ਣ੦੦੨੦੨੬੦ 5੨੬2 ਲਾ (4. ੩੩ 4. ਲਾ, <੨੦੦੯੦੦੯੧੦੦੯੦੦੯੯੦੩੬੯੦੦ 5੭੩੦ “੭੩੯ <੨ 64. 54444-54464. 0. 04,534. 55. 4555. ੩੦, ੩5 4੨੩ ੫੩੨੨੫, ੧੧੨੦੬੨੦੯੬੯੬੦੬੬੪੬੦੬੯੬6੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦ਟ੦ਟ੯੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੬੦੦੬੦੬6੦੬੦ਣ੦੬੧੬=੦੬੦੬੦੬੦=੦ਣ੯੬੦੨੦੨੦= ਮਾ 



੨੦੬੬੦ਣ੦੨੦੨੦੨੯੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੨੯੬੯੦੦੦੨੦੨੯੨੦੩ 

੨੦੦੦੦੦੦੦੦੪ਟ੦੨੦੦੦੨੦= 

੬੫੦੦੦੦੬੧੨੦੦੦੯੦੦੨੯੦੦੦੩ 
੫ 

੨੦੦ 
੨੨ 

੨੦੨੧੨੦੨੦੨੬੦੨੯ਟ੦੦੦੨੦੪੨੦੦੦੬੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦ਟ੦੨੦੨੯੨੨੨੦੩ 

੨% 

੯੦੦੦੨ 

੧੦੦੦੦ਵ੦੦੦ਟ੦੦੯੦੦੨੦੬ 

੬੧੬ 
(ਵੱ 
੦ ' 

(੬ 

ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੫੭੪) ਗਾਉੜਾੀ ਕ ਵਾਰ % ੬-ਪੰਨਾ ੩੧੦ 
੨੨੩੩੦੩੬੬੨੦੧੩੨੦੨੨੬੦੨੩੦੩੩੦੨੧੨੨੧੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੧੨੦੦੨੬੦੦੨੧੨੨੧੨੨੦੩੦੨੨੦੩੦੦੦੦੦੨੨੦੨੦੨੦੮੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੩੨੨੩੬੬੩੦ 

੪. ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਭੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ __ਉ: ੫. ਨਹੀਂ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, | 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਨੂ 
ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।੧੭ ਮਹ 

ਪਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ? ____ ਡਕਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈ 
ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ! ਦਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ( 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਸ਼ਸ਼ੋ, _ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ 0 
ਜੋ ਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵੇ।੨॥ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਪਉੜੀ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ & 
੧. ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂ 

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਇਰਗਾਹ ਲੀ ਬਿਕਾਰ ਜਦ ਜਲ ਵਿ ਮਿਲ ਨਨ 
੨. ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਕਰ ਲਿਹ ੍ਤ ਹਾ ਅੱਗੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ 2! 

ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਛੁਹ ਆਪਣੇ ਨੂ 
੩. ਜਾ ਡਿਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਨ 

ਤਾਂ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੪. ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 0 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਿ ਵਾਰਿਆ ॥ ੧. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿਓਨੁ ਹਰ 

੫. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸੀ॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਉਰਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ-ਜਿਸ ਗੁਰੂ __ ੨. ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਮਹ 

ਦੇ ਅੰਦਰ । ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ । ਸਾਧਾਰਿਆ--ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥ ੍ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁਮਿ ਵਾਰਿਆ-ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਹਾਂ। ੩. ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਹ 

ਅਰਥਾ : ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥ 0 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ __ ੪. ਜਿਨ ਰਖਣ ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ ? ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਖਿ ਝਖਿ ਜਾਇਸੀ ॥ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋਂ ਹੈ ਕਿ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ੫. ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੁ । 
ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਪਿਆ ਦਯ 00 ਕਿਰ ਨ ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਛੋਡਾਇਸੀ ॥੧॥ 

੨. (ਹਾਂ) ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਮੇਲਿਓਨੁ-ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਨੂੰ 
ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ _ ਮੱਖਿਂ-ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਮਹ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ : ੍ 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ _ ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਮਹ 
ਕਰੋ । ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨੂੰ 

ਉ: ੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋ , ਜਦੋਂ ਮੈ' ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੱਕਿਆ (ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋਂ) ਮੇਰੇ ਡਾਂਵਾਂ- ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ 7 
ਡੋਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਹ ਉ 
ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 1 

੪. ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ _ ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਕੁਝ । 
ਤੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਐਸੇ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਵਸਾ 8 
ਰੋਇਆ ਹੈ ? ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਹ ਮਹ 

੧੨੧੨੯੬੯੨੨੪੨੦੨੧੨੨੨੪੨੦੦੬੦੨੬੦੨੦੦੦੦੦੦੦੬੬੬੬੦੪੬੦੦੬੬੦੦੬੨੦੦੬੦੦੨੦੨੦੨੨੨੬੨੨੬੬੦੩੩੬੦੨੨੨੬% 



ਨੈਹਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ' ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ (੫੭੫) ਗਾਉੜਾੀ ਕ ਵਾਰ % ੪-ਪਨਾ ੩੧੦-੧੧ 
੧੨੨੦੨੦੦੨੦੦੨੨੦੬੦੨੦੬੬੦੨੦੨੨% ੧੨੧੨੧੨੦੨੦੨੧੨੦੨੦੦੬੯੨੬੦੨੦੨੬੨੦੦੬੨੯੧੨੬੦੬੦੬੯੦੨੦੦੨੬੦ 

ਇਉ ___ ੩. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ੫. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ $ 
0 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 0 
ਉ ਹੈ। ੬. ਉਹ ਮੂੰਹ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉੱਜਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ 
੧) ___ ੪. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ (ਸੋਭਾ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮਰ 
ਮਹ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ 2. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਮੰ 
ਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਖਪ-ਖਪ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮੈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਰੰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਪ- ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।੨ 

ਕਪ ਸਿ ਪਉੜੀ ॥ ਹੀ 6 ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰ ( -  = = " ਪੱ ਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ __. ਹੋਉਂ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਹੀ 
ਮਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ ।੧। ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹੀ 

ਮਹ ਮ: ੪॥ ੨. ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਹਉ 
0 ੩ ਰ ਇਮੁ 10 0) ੧. ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ ਮੈ! 
0 <1% 

! ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆ ਕਲਮ ਹਉ ੬੮ 
ਇ ੨. ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥ 0 ਹੈ । ਟ ਤੇ ਦਾ (1 0 ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ੪. ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ੧ 0] ਮੇ ਰੱ 
(6 _ ੩. ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਜਿਉ ਰੂੰਗੈ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥ (0 
0 2% ੫੫. 

ਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥ ੫. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ । 
ਨ ੪. ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੧੮॥ (0 
0 ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥ ਪਦਾ ਅਰਥਾ - ਹਉ-ਮੈਂ। ਸਲਾਹੀ-ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹੇ ਨ 

੫. ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਆਘਾਈ-ਰੱਜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ । । 
0 ___ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ-ਵਧਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਨ 
੬. ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ॥ _ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੋ ਨ ੪ 
(੩1 ੭. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੁੜਿ ਤਿਨ ਅਰਥ - ( ਕਸ ਲਾ ਫੜ ( (ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ - ਸਿ ਰੀ ੫ ਨ ਹੂ ਪਟ ਅਰਥ ? ਪੈਜ-ਇੱਜ਼ਤ। ਡਿਠਾ--ਦੇਖਿਆ। ਭਾਉ-- ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਰ੍ । 

6 ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ। ਉ:੧-੨. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 
01 ਹੈ. ਰਲ ੨ % ਸਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨ 00 ੬<; 7 ਹੂ ਹਮ ਅਰਥ . ਹਕ ਇਆ ਇਆ ਨ ਰੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ 10 ਨ - ਦੁ ੨ ! ਦੋ ੮ ੭ 0 ਮੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਉਂਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ 
ਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ? ਰਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। __ ਨੂ 0 ਓਂ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੈ ਭਾਈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ੩. ਹਾਂ! ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸ ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨ 

ਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂੰ ਮਰ ੨. ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ (ਪੈਜ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 8 ਸੀ 
0 ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੈਜ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਈ ਹੋ-ਹੋ ਵਧਦੀ ਹੈ। 8. ਐਂ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਅਕਹਿ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਭੀ ਉਹੋ ਜਰ 0 ਪ੍ਰ: ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਹੈ 
8 ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ਚਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਜ਼ ਸਕਦਾ ਮੰ 0 ਉ: ਸਤਿਗਰ ਦੇ ਗ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। । 
ਗਿ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ੫, ਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਵਾ ਕੀਤੀ 
0 ਵੱ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ ੍ਿ ਹਿੰਦਾ ਮੈ 
ਨਹ ੪. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰੀ ੭੬ ਉਆ ਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।।੧€ 
(6 ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਵਾ ਵਿਨ 
( ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵਾਰਥਾ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
(੬) 4 ਰਾ ਵੀ ਇਕ ਲੱ ਨ ਦੀ ਵੀ ੯੨੧੦੧੦੧੬੫੬੨੦੦੦੦੨੯੨੦੨੦੦੨੯੨੦੨੦੦੦੦੦੫੦੦੨੦੬੦੬੦੬੬੬੬੯੬੬੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੨੨੨੦੦੧੨੬੨੬੦੦੩੬੦੦੨੬% 
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ਨਿ' ੜ5੧ ਮੰ: ੪-੫ਨਾ ਤੇ ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ (੫੭੬) ਸ਼ਹਿ ਜੀ 
'ਤਕਾ ਸ਼ਨੰਕ ਸਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਝ /ਸਧਾਂਤਕਾ ੨੧੦੦੦੦੦੬੦ 

੨6੨੨ ਆ 
0 

੨੦੬੦੨੦੦੯੬੦ਟ੦੬੦੦੯੨੯੦੯੬(੬ 
ਫ਼ੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ੧ 

95੬੦੬੨੦੨੦੬੦੨੦੦੬ 4 ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ੨ ਹਿੱਤ 

੩੬੬੦੬੪੨੪੩੪੩੬੬ ਕ ੨. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੂ 

"ਗਜ ੨੨੧੧੧ 
ੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੋਈ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (0 

ਇੰ ੨੨੨੦੨੪ ੧੨੨੬ 

ਵਾਲੇ ਸਚ ਲੂ ੨ 

ਹੋਈ 
ਹੂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰੀ 

ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੧) 

ਸੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲ, । ਦੇ ਹੈ 

[ਦੇ ਨ ਸੰਤ ਨ ਅਕਲ ਉਹ ਚੇ ਹੈ ਹਰੀ। ਸੰ ਜੀ ਉਹ ਰ ਖਾਤਰ ਮਰਾ ਜਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਨੇ ਕਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਰਾ ਰਿ ਰ ਹੈ॥ ਅਖ਼ੀਰ ਆ ] ੍ ਹੈ 

5 ਮੱ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 
2 1 ਕਾਂ--- 

ਨ 

ਨਲ 
ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਸਰ 

ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ `ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

( ੍ ਕੀ ਦੁਆਰਾ 
ਲਾ 2 

 ਹੌਠ ਰੁ ਜੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ 
6 

੍ ' ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਦੀ ਪਈ 
ਨ 

& ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ 

ਗੁਰ ਦੀ ਨ ' ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ। _ ਨ 

| (ਇਹ ਅਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਹੀ 
ਤੱਆਣ ਤਉ ਦੇ ਗਮ ਦਾ ਕਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਪੰ 

&, ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਦਾ ਗਰ ਦੁਆਰਾ 
ਵਾ 

ਹਨ, ਨ 
ਗਰ ਦੀ ਦੱਸੀ 

ਦੇਹ ਹਰੀ- 

ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਦਰ 

ਨ ਪੂਰਨ ਨ 
ਗਈ ਹੈ। 

- ਜੋ ਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ 

ਦੀ ਦੇਹ 
। 

0 ਠੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
੫. ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

1 

0 ਸਲੌਕ ਦੇ ਮ ' ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ 

ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੈਗੇ ਭਿੱਜੀ ਹੌਦੀ ਹੈ। 
(0 

( 

ਉਨ੍ਹ 
ਰਾ 

(-. ੨ ਵਿਚ 
= 

ਦੀ 
0 

ਉਸ ਲੋਕ ਮ: ੪॥ 

ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? (0 

& 
ਸਲਕ 

ਪ੍੍ਭੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦ ' ਨੇ ਗਰ ਨਾਲ (ਰੰ 

ਲੂ ਉਮਰਥਲ 

੪ ਇਹ ਮੰ 
' ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਲੂ ੨ ਕੱ "ਚ 2. 

(੍ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਉ 

ਤੁ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ( 

ਨ ੧. ਸੇਈ ਜਾਣਨਿ ਸਲੀਆ ॥ 

ਉੱ: ਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੧ ਨ 

ਮੀ ਜਾਣਹਿ ਸੇਈ ਬਿਰਹੁ ___ ਆ 
ਆਇਆਂ) ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ 

। 

੨. ਹਰਿ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਿ 

ਮ: ੪॥ 
(8 

0 
ਹਉ ਤਿਨ 

੧ ਪੁਰਖੁ 

ਸਰੀਰੁ ਹੈ 

ਨ 

|| 

ਘਾ 
ਸਜਣ 

ਭਰਿਆ 

(6 ੩. ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਵਿਟਹੁ ਤਲ ਰੋਲੀਆ॥ 
੧. ਅਉਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਦਿ ॥ 

ਹੋ 

01 

॥ ਨਲ 
ਕਿਉ ਸੈਤਹੁ ਫੇਰਾਝੀਅਰਿ 

ਮਹ 

1 

0 ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ 
ਗੋਲੀਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਰਾ 

(6 

(1 ੪. ਹਉ ਗੁਲਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ 

੨. ਲ ਹਉਮੈ ਕਦੈ ਧੋਇ॥ ਸਉਦਾ ਹੋਇ॥ (0 

ਨੰ 
੨1 

੩, 

ਮਲੁ ੍ ਰੋਗ ਸਿਉ ਸਚੁ ਸਦ ਸੋਇ॥ 0 

ਨ ੫. ਹਰਿ ਰੋ ਸਾ ਦੇ ਆ 

੩. ਸਚੁ ਵਣਜ! 
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ।ਿ ਮਿ 

ਹੈ 

(੭... 

ਡੇ -। 

੧) 

ਨ ੫. ਹਰਿ ਰੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ 
5 ਨ ਆਵਈ 

ਨ 

ਹ ਤਿਨ ਭਿਨੀ 
ਮੇਲਿ 

8. ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਸਚ ਵਣੰਜਿਆ ਕਿ ॥ ਨ 

ਹਉ 4; 064 ` ਮੋਲੀਆ ॥੧॥ 
੫. ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨ ਰਿ 

0 '' ਗੁਰ ਪਹਿ ਸਿਰ ਰਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੋੜਾ, ਜਿਨਾ ਧੁਰਿ ਨ 

4 ਤਕ ਇਕਿ 
“ਅਉਗਣੀ--ਸੀਰਿਣ ਡੀ 

ਅਰਥ : ਉਂ 
“ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 

, 
ਪਦਾ #ਆਰਥ 

ਸ਼ੁਧ। 
੍ 

-- % 

ਨ ਵਦੀ ਛੂ 
ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਵਾਈ ਗੋਲੇ 
-ਸਾਫ਼, ਇਦਾ 

। ਰਗ ਸਿਉਂ ਨ 

% 
ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਜ਼ਕ 

-ਤ੍ਰਿਖੀ ਪੀੜ, 
ਡਰ ਨਾਲ। ਨਿਰਮਲੁ ਲਿ ਜਹਿ-ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਟੇ ਵੀ। ਡੇ 

(0੬੬ ਏ ਦਿਉ -4=40-ਤ08 ਅਤੀਤ ਉਨਾਂ ਨ। 

% ਦਰਦ ਹੈ ਸਦ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ । - - 
ਰੈਗ ਵਿਚ। 

2 ਤੋਟਾ--ਘਾਟਾ 21  ਹੈ। ਤਿਨ-ਉ 
( 

0 ਦੀ ਪੀੜ, ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਜ਼ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ-ਗੂੜ੍ਹੇ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ 

ਨ 

00 ਦੀ ਹੈ 
ਰੇ | ਰੰਗਿ ਗਿ ੨ | 

ਨ 
ਕਤ 

$ 

1 

| ਦੇ ਹੇਠ। ਚਲੂਲਾ- ਆ ਭਿਨੀ-ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ 
ਵਣੰਜਿਆ-ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਰਾ 

ਹੀ 

।) << 
--ਚੋਲੀ, ਦਹ, 

? 

ਇਆ 0 

ਨ ਚੋਲੀਆ 

ਉਤ 

ਰਤ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ = 

ਤੇ 
0 

ਿ 
0 ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮਿਸ ਤ।ਿਹਸਹਰ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 2 ਨੂ 

ਕੇ 

' ਦੇ ਅੰਦਰ 

।ਸੰਤੋ ! 
੍ੜ ਵੱਛ ਹੋ ਸਕੇ ! 4 

0 ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੧ 
੧. (ਕਿ) ਹੈ ਸੰਤੋ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਮ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੱਛ 

ਮੀ 

( ਪ੍ਰ ਉਸ ਘੰੜਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀਰ ਵਿਚ ਗਦੋ ਦਾਣਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ 
| ਸਣੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਦੇ ਹਨ।” 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ੍ਰਧਿ ਨ 

$$ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ। ਸੁ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਜ 
੬04 ਆ ਰਿ 

8 

0&$ ਵੇ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਦਾ 

ਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉ ਵਰਤੀ 

ਰ੍ 
ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਰੈ ੫ 

ਵਿ ਜੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਦਵਾ ਹਰ 

ਮੋ) 

ਕਰਨਾ, ਸ 
੨ = | 

1 
ਹਰ 

( 

ਹੀ 1
੫
1
 

ਤਰਾ ਰਾਇਆ ਜਾ ਅਰ ਲਹੂ ਜਾ ਕਰਨ ਬਾਲੀ ਅਤੇ 
0. 

ਨ (ਨ 
ਵਿ ਨੀ ਮਗ ਰਿ, 

0 

੧1 ਅਦਰਲ 
ਆ ਜਿਗਰ, ਰਹ ੭ 

ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਸੁਹਾਂਜਣੇ 

ਨ 
ਅਨਭਵ $ 

ਰੇ > ਨਾਭੀ, ਪੇਡੂ , 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

। ਹਰੜ ਅਤ 
੭ 

ਵਿਰਹੀ ਹੀ ਅਨੁ &. 

੧) ਮੇਹਦੇ, 
ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਾਉ & 

ਚਾਹੀਏ 

ਸੂਲੀਆ 

; ਉੱਸ ਨੂੰ ਦੇ 
) ੬ 

0 ਜੇ ਕਲੀ ਲੇ ਦੇਣ ਲੀ ਦਾ ਉਜਲ ਅਲਰਸਲਾਸ-.2-੨-੨੨੭ 

ਵੇ । ਗ਼ਿਜ਼ਾ 

ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

੩ 
੨੯੨੧੨੦੨੨੦੬੩੬੦੬੧ 

ਹੀ ਜਾਵੇ । 

ਚੀਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

7੨੧੨੯੨੯੨੨੨੦੬ 

( 

ਫੀ 

੬੦੩੭੦ ੧2 ੧0੨5੭ ਸਿ 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰਥਲ ਦੀ 
੬1011-11211 

ਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 

26੬੦੨6੨੦੨੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦ਟ੯੨੬ 

੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧੬੬੬੪੦੨੬੦੬੬੦੦੪੨੬੩ 
੧੨੬੧੨੯੨੦੦੨੦੧੬੯੨੨੦= 



ਰਾ ਦੀ ਟ << (262੨੬੬੯੬੬੦੨੦੦੬੬੪੬੧ 
ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ 

ਪਦ, 

ਦਲ ਲਾਲਾ ਨਾ 

0 ੨. ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ` ਗੁਣ ਖ਼ਰੀਦੀਏ, ਉਹ ਗੁਣ 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ: ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਹਉ ੩. ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 

ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। 
| ੪. ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ 
ਜੰ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
(੬ ਪ੍ਰ: _ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 
0! ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਸ 
॥ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਮਹ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।੨। 
੧) 

ਰੰ ਪਉੜੀ ॥ 
ਹ; ੧. ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ 
( ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਲੇ ॥ 
੨. ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ 
0 ___ਸਚੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥ 
0 ੩. ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ 
8 ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੇ ॥ 
6 ੪. ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ 
|! ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
0 ੫. ਓਹ ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਦੇ 
(1 ਜਿਉ ਪੀਤੈ ਮਦਿ ਮਤਵਾਲੇ ॥੧੯॥ 
ਹਉ ਪਦ ਅਰਥ : ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ-ਆਲ ਜਾਲ, ਊਟਪਟਾਂਗ, ਉਲ 
ਉ ਜਲੂਲ, ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ 

ਬਕਵਾਸ । ਬੇਤਾਲੇ-ਭੂਤਨੇ । ਮਦਿ-ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ । ਮਤਵਾਲੇ-- 
0 ਲਾ 
ਨ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਮਸਤ । 

ਨ ਐਆਰਲ . 

ਪ੍ਰ: ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਹੈ ? 
ਹੈ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! (ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ 
ਇੰ ਨਿਰਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਾਂ 
1 (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ 

ਨਿਭਦੀ ਹੈ)। 
ਨ ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇਉਂ ਭੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ 
ਨ ਹਰੀ ਸਭ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ 

ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ। 

੧ : ` ੩. ਹੈ ਭਾਈ ! ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

( ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ। 
ਨੂ __ ੪. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ 
(੧ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹਨ ਤੇ ਭੂਤਨੇ ਹਨ। 
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੫. ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ।੧੯ 

ਭਾਫਾਰਲ “ ਪਉੜੀ ਦਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ 
ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਰਾਧਣ ਵਾਲੇ 
ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ 
ਵਿਹੂਣੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਸਦਾ ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹੋਂ ਅਰਲ- 
ਬਰਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਯਕੀਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ! ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ 
ਹੋ ਸਕੇ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੋ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੋਟ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । 
ਜਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਪ, ਦਗ਼ਾ, ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਚਲਣ ਦੀ 

ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ 
ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੀ ਲੋਕ ਬਣਾਵਟ 
ਤੇ ਦਿਖਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਪ ਜੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨੂੰ ਨਿਰਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 
ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ 
ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ 
ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ । ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਦਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। 
ਉਥਾਨਕਾ : ਇਕ ਸੈਸਾਰੀ ਗਵੱਈਆ ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿਚ 

ਸੈਸਾਰਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਬਣ-ਠਣ 

ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ 
ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ । ਕਈ ਵੇਰ ਗਵੱਯੇ ਰਾਗਣੀਆਂ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਚ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ 
ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ 

ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 
ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਕਪੜ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ) ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 
ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਸਾਰਕ ਗੀਤ 
ਨਾ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ- 
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ਸੰਹਾਂਤਕਾ ਸ਼ਨੰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਗਰੇਬਾ ਜੰ 
੨ 

1 0 ੧੨੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੨੦੨੪੦੬੦੨੦੨੬੧ ੨੧੨੯੨ 
੨੨੩੪ 

ਇੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇਗਾ। 

। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
0 ੧. ਗਉੜੀ ਰਾਗਿ ਸੁਲਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਇ ॥ 
0) _੨. ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥ 
0) _ ੩. ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਭਤਾਰੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਵੇਇ॥ 
% ੪. ਜਿਉ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਗਹਗਹਾ 
ਸੀ ਤਿਉ ਸਚੇ ਨੋ ਜੀਉ ਦੇਇ ॥ 
(੫. ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਤੀ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ 
ਹੀ ੬. ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਰਹੈ 
ਮਹ ਕੁੜ ਮੁਲੰਮਾ ਪਲੇਟਿ ਧਰੇਹੁ ॥ 
੭. ਕੂੜੀ ਕਰਨਿ ਵਡਾਈਆ ਕੂੜੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ 
ਹਉ ੮. ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 
ਨ ਅਰਥ : 

$; ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਦੱਸੋ, ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ 
(ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੰਗੇ ਲਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ? 
($ ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਇਹ ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ ਤਾਂ, ਭਾਗੇ ਭਰੀ, ਚੰਗੀ 
ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਰਾਗਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸੁ 
8 ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਉ___ ਵਸਾਏ। 
( ੨. ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਟੁਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
0 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, (ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਉਣ ਸਮੇਂ 
| ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰੇ ਕਿ 

ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ)। 
ਹਰ ੩. ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੋ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਸਮਝ 
ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਰੈਗ ਮਾਣੇ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੇ। 
) __ ੪. ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਬਲੀ ਹੋਈਅਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
($ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਸੱਚੇ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 
ਉ ੫. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 
ਰੰ ਜਾਨਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੌਗਿਆ 
0 ਜਾਵੇ। 
ਹਉ __ ੬. ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡੀ ਝੂਠ 
0 ਤੇ ਠੱਗੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 
। 2. ਸੈਂ ਹੈ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂੜੇ 

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ 
( ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 
ਮਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 

ਸਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 
ਰਲ ਸਿ 
੬ ੧੨੧੨੬੦੬੦੪੦੦੦੦੬੦੦੬੬੦੦੦੦੦੨੯੨੪੬੦੨੨੦੨੬੬੩੪ ੨੦੨੦ ੨੩੬੩ ੧੧ 

੧੨੦੦੦੨੫੬੬ ੧੦੬੧੬ 

੨੧ 

(੫੭੮) 
926੨0੨%੨੭੨੭੨6੨੦੨ 

੨੦੬੦੬੦੦੦੩੦੨ :2੦੬੦੬6ਣ੦੨੦੨੦ 

ਗਾਉਂੜਾੰ ਕਾਂ ਵਾਰ %: 8-ਪੰਨਾ ਮਿ 
੨੧੩੨੬ 4੨੧੨੧ “੨੦੨੨੩ 

ਕਿ ਕਿ ਦਾ ਤਲ ਲਾ ਟਨ ਅਲ 

0 ਵਗ (ਤਕ ਦੀ ਜਿ-ਤਗ ਵਿਚ ਗਾਵਤ ਵਿ ਉੱ: ੮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸੱਜਣੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਨੰ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂ (0 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੧। 0 

ਮ੪॥ ਹਉ 

੧. ਸਤਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਹੈ (0 
ਸੈਗਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ॥ 

੨. ਓਇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੈਨਿ ਜਨ ਹਹਿ ਮਿ 
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਹਿ ਪਰਉਪਕਾਰਿਆ ॥ 

੩. ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍੍ੜਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਹਿ __ ਨ 
ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਜਗੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ॥ । 

੪. ਗੁਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਮੀ 
ਨਵ ਖੰਡ ਜਗਤਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ 

੫. ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਹੀ 
ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਹੂ 

੬. ਤੂ ਆਪੇ ਪੂਜਹਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਹਿ ਮਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ ਮ 

੭. ਕੋਈ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਹਉ 
ਤਿਸੁ ਕਾਲਾ ਮੁਹੁ ਜਮਿ ਮਾਰਿਆ॥ ੍ 

੮. ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ੍ 
ਗੁਰਸਿਖੀ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ॥ ਹੂ 

੯. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ । 
ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਿਆ॥ ਮਹ 

੧੦. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿਖ ਪੁਤਹਹੁ 
ਹਰਿ ਜਪਿਅਹੁ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥੨॥ ਹੀ 

ਅਰਥ - ਮੀ 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨੂਹ 

ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੍ 
ਉ: ੧. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰ 
ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨੂ 
ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 0 

੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 

੩. ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂ 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲਾਭ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 1 
ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨੂ 
ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੂ 
ਜੁੜਦੇ ਹਨ)। ੍ 

੨, 1, “੨ 
2੦੬੦੦੦੨੧੬ ੨੬ 4੨੪੨੩ 
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00 ੪. ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਹੀ ਤਾਂਘਦਾ 
। ਹੈ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 
0 ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਹ ੫. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ 
੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
0 ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
0 ੬. ਹੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ 
ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ'। 
( ੭. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, 
ਜੀ ਭਾਵ ਥੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਨ ੮. ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਨ ਕਿ ਐਸੇ ਬੇ-ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਨ ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਭੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 
6 ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ? 
੧੧੦੯੧ 

੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੦੦੦ 
੨੧੪ 
ਦਾ 

੧੨੦੨੦੦6 

ਉ: ੯. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 

ਵਿਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। 
੧੦. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖ 

ਪੁੱਤਰੋ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸੈਸਾਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ।੨। 

ਮਹਲਾ ੩ ॥ 

੧. ਹਉਮੈ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ 
ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਾਰ ॥ 

੨. ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਨਦਰਿ ਹੋਇ 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰ ॥ 

੩. ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ 
ਜਿਸ ਨੋ ਸਬਦਿ ਲਾਏ ਪਿਆਰੁ ॥੩॥ 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 
ਦਬਿਆ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 

ਵਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਮਨਮੁਖ ਹੋ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਇਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ? 
ਉ: ੨. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

੨ ਗੂ ਅਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦ ਹਨ ਲਿਹ ਰਈ ਰੀ ਜਸ 

੨੦੨੦੬੯੯੬੦੬੦੦੦੦੦੬੧੬੦੬੦੬੯੦੯੦੦੬੦ਟ੯=੦=੨ ਤਕ 

੯) ਗਾਉਂੜਾਂ ਕਾ ਵਾਰ % ੪-੫ੰਨਾ ੨੧5 
੧੬੬ 26੬6੬੬੦੦੬੬੦੦੦੬੦੦੦੨੬੦੦੦੦੦੨੦੦੨੦੦੨੯੦੦੨੬੧੨੯੨੬੩; ਗਲਾ ਪਾ ਨਾਗਾ ਅਗ ਅਲ ਅਮਨ, 

ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 
0 ਪੀ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੩। 

ਪਉੜੀ ॥ | 
੧. ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨ 

ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰੁ ਭਿਜੈ ॥ 
੨. ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਨ 

ਤਿਨ ਕਾ ਕੰਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ ॥ (0 
੩. ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ 0 

ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਿਜੈ ॥ 0 
੪. ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਾਵਦਾ - ਕੀ 

ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਲਿਜੈ ॥ ਹੀ 
੫. ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਸਚਿਆਰੀਆ 

ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਚੁ ਕਰਿਜੈ ॥੨੦॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਅੰਦਰੁ-ਹਿਰਦਾ। ਇਕ ਮਨਿ-ਇਕ ਮਨ ਨੂੰ 

ਨਾਲ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਕੰਧੁ-ਸਰੀਰ। ਮਨਿ ਲਿਜੈ-ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 
ਹਨ, ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚਿਆਰੀਆ--ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨ੍ 
ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਿਉ 

ਅਰਥ - 
ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ 

ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ? ਹੀ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਨੂੰ 

ਹੈ। 0 
ਪ੍ਰ: ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ੍ 
ਉ: _ ਪਰ ਕਰਦਾ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦ੍ਵਦਾ ਹੈ, ਨ 

ਭਾਵ ਜੋ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ੍ 
੨. ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂੰ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਭੀ ਛਿੱਜਦਾ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈ 

੩. ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਹਮ 

8. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, 8 
ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੂ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੍ 

੫. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਐਸੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਧੰਨਤਾ ]$ 
ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ੧ 
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।੨੦। ਰੰ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱਜਦਾ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਨੂੰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 

ਦਿ 

੨੨੭੨੧੨੬ 

ਲਾ ਦਲ (-੭੩= 

ਨ 
| __.ਿਅ ੬੧ ੧੫ &% 

ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ 
੧ 
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੬ 

ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਜਗਤ 
ਰੂਪੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ 
(ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ)।੧। 

ਮ:੪8॥ 

. ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਰੀਮੁ ਹੈ 
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ 

. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ 
ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ 

. ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖੜਗੁ ਸੈਜੋਉ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ 
ਜਿਤੁ ਕਾਲੁ ਕੈਟਕੁ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰਿਆ ॥ 

. ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਰਖਣਹਾਰਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਪਿਛੈ ਹਰਿ ਸਭਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥ 

. ਜੋ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ 
ਸੋ ਆਪਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ ਮਾਰਿਆ ॥ 

. ਏਹ ਗਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੇ ਕੀ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਗਮੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥੨॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਅਰੀਮੁ--ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ। ਖੜਗੁ-ਤਲਵਾਰ। 
ਹੈ 

0 ਸੰਜੋਉ-ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਸਤ੍ਰ, ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਰਾ ਬਕਤਰ)। 

ਅਆਰਝ : 

ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ! ਸਤਿਗੁਰੂ `ਵਿਚ `ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਆਪ 

ਹੈ। 
੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸੈਜੋਅ ਹਰੀ ਦੀ 

ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲ-ਰੂਪ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। 

੪. ਅਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ `ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 
ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਅਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ 
ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? 

0 ਉਂ: ੫. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਪਰ 
ਦਾ ਰਾ, (੨੨੦੨੨੨੯੨੯੯੦੨੪੭ ੬ 

(੫੮੧) 

(੪ ,£ 

. ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ _ ਇੱ 

. ਜਿਨ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਚਾ ਭਾਵਦਾ ॥ 

: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ ! ਸੁਣੋ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਨੈ 

੨੫੨੦੨ ੪ ੨੨੦੦੩੨੨੪੩੩੦੨੪੩੦੩੬ 
੧੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੯੬੦੬6੬6ਣ6ਟ੦ਟ੦ਣ੦ਣ6ਟ੦ਟ੦੧ਵ6ਣ6ਟ੯ਟ੧(ਟ੧<(ਟ 

ਗਉਂੜਾੀ ਕੀ ਵਾਰ % ੪=-੫ਨਾ 2੧੨ 
(ਲਾ ਕਲ (ਕਲਾ. & ਕਲ. ਕਲ ਪਾ, ੯. “&" ਲਾ, “ਕਲ , 2੦੬੦੨੦੬੦੬੪੬੯੦੦੬੬੬੨੦੦੬੦੨੦੪੪੬੬੦੦੨੬੨% 

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ 0 
ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 1 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ? ਨੈ 

੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਗੱਲ ਨ 
ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨੂੰ 
ਗੱਲ ਅਗਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨ 
ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ' ਇਹ ਉਹ ਨੂੰ 
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ।੨। 1 

ਪਉੜੀ ॥ 
. ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਮਹ 
ਜਾ ਉਠੇ ਤਾ ਸਚੁ ਚਵੇ ॥ | 

. ਸੈਂ ਵਿਰਲੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀਅਹਿ 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਰਵੇ ॥ 

ਜਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥ ॥ 

ਸੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ (| 
. ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ 
ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ ॥੨੧॥ ਮੰ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਚਵੇ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਵੈ-ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਨ 
੨%. ਉੀ ਇਆ ਅਘ. 3 & ਕਾ (1 

ਲਵੇ--ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਗਵੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 0) 

ਅਰਥ : ਹਉ 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ! ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ 

(0 

ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 6 

ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ 
ਉਠਕੇ ਭੀ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਨ 
ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਹੂਰ 
ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਨੂੰ 

੩. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਨ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹ 

੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਨ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਭੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ 
ਦੀ ਕਾਰ ਭੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੰ 

(1 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । 0 

ਪ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ $ 
ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਜੋ ਸੱਚਾ, ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੈ 
ਤੇ ਸਦਾ ਨਵੀਨ ਹੈ।੨੧। 8 

620622626266ਟ੪ਟ੪੬੪2੦੯੬੦2੦੬੦੬੦੬੯੬੦੬੦੨੦ਟ੬੪੬੦੬੦੬੦੦੬੦ 
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ਹਉ ਨੇ ਚੀ ਗਤਿ 

6੨੧੨੨੦= 
੧੦ 

4: 7 

ਕਦ 
& ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਣ ਸਮੇ' ਵੀ ਧੈਨ ਗੁਰੂ ! ਧੈਨ 
0 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨੀਂਦ ਗੁਰੂ! ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
(੧ ਵਿਚ ਭੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਾਧਨਾ ਟੁਰੀ ੬. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਰਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੁ 
ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਜਲ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।% 

ਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ 

ਉਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ 
<< --3੨--੨=“ ਆ 2 ਜਿਸ 5 

੭ 

ਮ:੪੩॥ 
% ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਰੁਪ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਹਨ 
0 ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ __” ਮੈਂਤਿੱਗਰੁ ਸੇਵੀਐ ਆਪਣਾ 
 ਘੁਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਵਲ-ਛਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਣ __੨- ਭਉਜਲਿ ਡੁਬਦਿਆ ਕਢਿ ਲਏ 
(ਕੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਹਰਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ । 
ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ੩. ਧੈਨੁ ਧੈਨੁ ਸੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨ 

ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋੜ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ੪. ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ 0 
ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਏਹੀ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਸੇ ਜਾ ਨ 

! ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੁਖ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। << -੬੩- ਰੀ ਕਿਪਾ ਭਈ ॥ 

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੩॥ ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 6 ੧. ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਨ 
0) ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅਰਥਾ - ਮਹ 
0 ੨. ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ੧. ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਅਪਾਰੁ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
ਹੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
(੧ ੬ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ੨. (ਦਾਤਾਰੁ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੰ; 

ਹੇ ਅਕਲ ਧਿਆਨੁ ॥ ਇਤ 802 
। ਰਿ ੍ ਨ 
ਉਹ ੪. ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ੩. ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂ 
ਨ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥ ਧੈਠਤਾ ਯੋਗ ਹਨ। 0 

0 ੫. ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ 8. ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੰ ( 
ਦਸ ।,ਉ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ ॥ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ) ਨੂ 

੬. ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦਸਉਲ ਵਾਲਾ ਜੈ) ਵਾ 9 1 
੩ ਸਾ ੫. ਗੁਰ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਨ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੈਮਾਲੇਨਿ ॥੧॥ ਰਿ ਆ ॥ 

ਅਰਲਾ : ਜੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੀ 
੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਕੀ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਹੈ।੨। 
ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਉੜੀ ॥ ॥ 
ਨ ੧. ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ 0 

ਸੰ ੬੪੬੨0 ਰਿ ਸੱਤ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਕਸ 
੩. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਰਸ ਰਾਤ ਦਿਨੇ 6 ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ (1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਧਿਆ ॥ 
੪. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ-ਰਹਿਣ __ ੨. ਸੌਂਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ 0 
ਵਰਤ ਹਗਗਿਗਿਚ ਮਾਹ ਲੀ ਕਾਲੁ ਕੈਟਕੁ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ॥ ਮਹ 
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ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂ। 

੨. ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ 
ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 

- ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ- 
ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਵਿਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

- ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੇਰੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ; ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ 
ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ।੨ 

ਪਉੜੀ ॥ 
. ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੀਐ 
ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਬਣਾਈਆ ॥ 

. ਸੈ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ 

ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥ 
- ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ 

ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
- ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ 

. ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ 

ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥੨੩॥ 

ਅਰਥ . 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਦ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੀ 

ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ? 
੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੱਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ-ਚਿਹਨ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਉਹ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 
ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਚ ਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ 
ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਵੱਡੀਆਂ 
ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੰਦਰ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ? 

: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ (ਸਦਾ ਸਦਾ) ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਫ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ 
ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਖਾਂ । 

੩. ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਓਹੀ ਇਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ 
੨੪ ੨੨੯ ੧ ੨“%੭੨੯੧੦੨੦੨੨ 
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ਸਲਾਹੁਤਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । 

੪. ਹਾਂ, ਜਦੋਂ' ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਸੰਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੫. ਸੋ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 
ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ।੨੩। 

ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ 
ਅਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ 
ਵੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਕੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਲ ਤਕ ਲਓ । 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ 
ਕਿਸੇ ਵਿਉੱਤ-ਸਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਲਵੇ 
ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਦਰ ਦੀ 
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੋ। 

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਹੀਣ ਪੁਰਖ 
ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ। 

ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ 
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਤ 
ਗਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ 
ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ 
ਹਰੀ-ਰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ 
੧. ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਧਾ ਲੋੜਿ ॥ 
੨. ਵਿਸਟੁ ਗੁਰੁ ਮੈ ਪਾਇਆ 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਤਾ ਜੋੜਿ ॥੧॥ 
ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ : ਵਿਸਟੁ-ਵਿਚੋਲਾ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ-ਖੋਜਦਿਆਂ 

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ 1 
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ਸਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੫੮੫) ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ =੧੩-੧੪ 
੧੨੨੦੦੦੨੦੦੨੦੬੬੦੬੪੯੪੬੦੬੬੨੦੬੦੬੬੬੬੦੬੦੬੪੬੦੬੬੦੬੦੦੬੬੪੬੦੬੦੦੬੯੬੦੬੬੦੬੪੬੨੨੬੦੪੬੦੦੦੬੬੦੦੬੨੬% ੧੨੦੩ 

ਉ: ੨. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੂੰ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।੨। 0 
ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਪਲੀ ਨ 
ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।੧। ੨. ਤੇ ਕਰਜਾ ਸਕ ਕਿਛ ਜਣਦਾ ਹੀ 

ਸਟ 3 0 ਜੋ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤੈ ॥ ਮੀ 
੧. ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥ ੨. ਤੁ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਗਣਤੁ ਹੈ ੍ 

ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥ ਜਟ ਜਗ ਦਿਰਿ ਫਫਤੈ ॥ ਮੂ 
੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ __ ੩. ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੈ॥ _ ਨ 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ॥ ੪. ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬ ਚਲਤੈ ॥ ਨ 
੩. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ੫. ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਮਹ 
੪. ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤੁ ਵਜਾਇਆ ॥੨॥ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੈ ॥੨੪॥ 0 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ-ਰੋਲਾ-ਗੌਲਾ। ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਗਣਤ--ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ । ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੈ-- ਹੱ 
ਫੀ ਅਰਥ . ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ . ਮੈ 

ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ: ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ? (0 
ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਉਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ! ਜੋ ਹ੍ਹੈ 
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਭੀ ਨੂ; 
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ? ਸੈਕਲਪ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ'। ਨੂ 

ਉ: ੧. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-(ਮਾਇਆਧਾਰੀ) ਧਨ- ੨. ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਲਾਹੇ ਤੋਟੇ ਦੀ ਨੂੰ 
ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 
ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈਂ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ $$ 

ਪ੍ਰ: ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ-- ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈਂ। _ ਨੂੰ 
ਉ: _ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ੩. ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ (6 

ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੂੰ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। । 
ਸੁਣਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰ ੪. ਹੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ! ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਹੀ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਹਿ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਹੈ 
ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੋਜ ਹਨ। ਨ 

ਪ੍ਰ: ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ? _ ਪ੍ਰ: _ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ' ਹੋਵੇ ? __ ਨ 

ਉ: ੨. (ਐ ਸੱਜਣੋ ! ਸੁਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਵੇਂ' ਪਹਿਚਾਨ ਲਈਦਾ _ਉਂ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ੧ 
ਹੈ ਕਿ-) ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਮਿਲਾਪ ਹਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਂ।੨੪। (0 
ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਫਾਰਥਾ :ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ; 
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ __ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੇਲ ਤੇ ਚੋਜਾਂ ਨ 
ਅੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂ 

: ੩. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਪਰ ਕਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚੋਂ __ ਦੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ 8 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ) ਜੋ ਕੁਝ _ ਕੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾ ਇਕੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ੧ 
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀਵ _ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। _ ਨੂੰ 

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨ 
੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਗੱਲ _ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ 0 

ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ (ਜੋਤ) ਵਾਜੇ ਵਾਂਗ ਹਰੀ ਦਾ _ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ੍ 
੨੨੨੨੬2੦੨੨੦੬੬੦੦੯੨੨੨੨੯੨੦੬੪੬੦੦੨੨੦੬੬੦੦੯੨੪੬੯੩੬੨੯੬੬੨੬੬੦੬੦੦੩੪੦੦੦੨੬੦੧੨੦੦੦੨੦੨੦੨੨੦੨੬੩% 
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ਬਕ ੫, 

2 <੬% 

1 ਰੰ 

ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਕੀ ਸੈਕਲਪਾਂ 
ਜੰ 

6 ਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਰੂ 
ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ 

(੧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਲਿਵਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
[ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ 
6 ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ 

ਮੰ ਵਾਜੇ ਵਾਂਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ 

&॥ 
0 ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੪8॥ 

0; ੧. ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਦਿੜੁ ਕਰਿ ਰਖੀਐ 
0 ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ ॥ 

ਹੀ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ ॥ 
6 _ ੩. ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ 
0 ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿ ॥ 
$ ੪. ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬਖਸਿ ॥੧॥ 
ਹੀ ਪਦ ਅਰਥ - ਦ੍ਰਿੜ-ਪੱਕਾ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 
0 ਕੇ। ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਚਿੰਤਾ-ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ । 

ਰੰ ਅਰਥ : 

ਨ ਪ੍ਰ __ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਮਣ ਮਰਨ 
8 ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ' ਕਿਵੇਂ 
ਹੀ ਬੇ-ਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਏ-ਹੋਏ ਹੋ ? 
0 ਉ: ੧. ਹੈ ਸੱਜਣੌ ! ਜੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 
(1 ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ-ਭੱਜਣ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

0 ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ, (ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੌਚਲ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲ 
(8 ਨਾ ਦੌੜੇ)। 
ਨ ੨. ਅਤੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ 
(1 ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ 
| ਭੁਲਾਈਏ। 
6 ___ ੩. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ-ਇਹ ਜੀਵ 
1 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੌਮਣ ਮਰਨ ਦਾ 

। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ 
(੧ ਗਿਆ ? 
ਨ ਉ: ੪. ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ! 
8 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
8 ਕਿ-ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ 
ਹੀ ਰੱਖ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖੀਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਭੀ 
(ਰੰ ਵਿੱਥ ਨਾ ਪਵੇਂ ।੧। 
੮੨੨੬੯੬੦੬੬੨੦੦੦੨੦੨੨੦੨੦੬੦੦੦੬੩੦੨੦੩ ੧੧੨੦੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੩੦੨੧੦ 

ਗਲਾ ਕੀ ਭਾਰ £-ਪੰਨਾ ੜ8 
੨੭੨੨ ੨੦੬੧ 

ਮ: ੩॥ | 
੧. ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੈਕਾਰੀ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣੈ ਉਹ 

ਖਿਨੁ ਆਗੈ ਖਿਨੁ ਪੀਛੈ ॥ 
੨. ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਲਿ ਨ ਆਵੈ ਮਹ 

ਕਿਉ ਕਰਿ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥ ਮਹ 
੩. ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ੍ 

ਸਦਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋੜਿ ॥ ( 
੪. ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿ ਮੇਰਾ 

ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋੜਿ ॥੨॥ (0 
੨੧੧ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਖਿਨ-ਪਲਕ ਵਿਚ । ਸੀਝੈ--ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। (0 

ਅਰਥ : ਨ 
।ਉ। 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨਮੁਖ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? ਿ 
੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ 
ਲਈ ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ (1 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ (ਮਹਲੁ) ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਭਾਵ ਨਿਵਾਸ 

ਅਸਥਾਨ (ਸਤਿ ਸੰਗ) ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨ 
ਵੀ 

ਉਹ ਪਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨ 
ਜੱਕੋ ਤੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ 
ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ? 8 

ਉ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! (ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ) ਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਭੀ ਜਾਂਦਾ 1 
ਹੈ, (ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੀ) ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਇਸੇ ਨ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ) ਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ- ਰੰ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਿਵੇ' ਹੋਵੇਗਾ ? ਭਾਵ ਉਸ ਨ 
ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੀ 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਹੂ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ? ਰੰ 

ਉ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ੍ 
ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੈ 
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਨ 
ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨ 
ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। | 

੪. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਊ 
ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੨। 0 

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰ 
੧. ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਹਰ 

ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥ ਨ 
੨. ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ( 
ਰਤ ਸਗਲ (੧ 

ਕਲਾ ਲੀ ੦ ਕਲਾ ਕਦੀ ਕੀ ਕਾ ਜਾ 
੨੨੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦ਟ੦੦੬੯੬੦ਟ੦੦੦੨੬੦੬੦੦੧੨੦ਟ੦੨੦੨੦ ਰਾ ਅਲ ਲਾ 
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੩. ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮਿ ਹੀ 

0 
ਰੰ 1 

ਨੰ 

ਨ 

੧੦੦੦੦ 

ਇਨੀ 

੩ ੯੯੦ 
ਚ 

ਰਲ 4." 

੧੨੭ 

(ਸਹਾਨਸ- ਗਟਕਿਨ ਗਰ ਗਲਨਜਵਾਸਾ 
ਰਾ ਨ ੨੨੨2੦੬੦੬੬੦੬੯੬੬੯੨੬੦੨ ਦਾ 

ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ ॥ 
੪. ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ 

ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ ॥ 

੫. ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ ॥੨੫॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਕਸੇਮਲ-ਪਾਪ। ਭੰਨੇ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇ-ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵੰਨੇ-ਰੰਗਤ । 
ਦੀਖਿਆ--ਸਿਖਿਆ। 

ਐਰਥੇ “ 

_ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ? . 
ਉ: ੧. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋਂ ! ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ 

ਸਿੱਖ ̀ ਤੇ ਪਤੀਜ ਜਾਏ, (ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ) ਉਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 
ਸਫਲੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। 

੨. ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੇ 
ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤੀਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਸੁਣ 
ਲਿਆ ਹੈ। 

੪. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਤੇ ਸਿਦਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਗਣੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੫. ਇਹ ਚਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 
ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਪੰਘਰੀ ਹੋਈ ਲਾਖ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਦੀ ਛਾਪ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ 

ਹੈ)।੨੫॥ 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨੩੬ == 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋ' ਤੋਂ ਭੀ ਚੌਣੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਤੋਂ' ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੩॥ 

੧. ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ 

ਤਿਸੁ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ 
ਸਿ 
ਵੀ ਕਾ -ੜ 0੨੧੬2੯੦੦੩੬੪੨੦੬ਟ੯੦੯੬੦੬੯੬੦੬੪੬੯੩੬੦੬੬੧ 

੨੨੫੨੦੨੬੦੨੨੦੬੯੨੯੨੦੨੬੦੬੩(੬੯=੧ 

(੫੮੭) ` ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪-ਪੰਨਾ 2੧8 
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੩. ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਹੈ 
ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਹਿ ਪਾਇ ॥ 

੪. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ । 
ਦੁਖੇ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥ (ਰੰ 

ਪ. ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ 
ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸੁ ਲਾਇ ॥ ਮਰ 

੬. ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਜਿਨਾ ਵੇਖਾਲਿਓਨੁ & 
ਤਿਨਾ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ 

ਪਦ' ਅਰਥ “ ਗਣਤੈ--ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ । ਠਉਰ-ਟਿਕਾਣਾ। 
ਠਾਉ-ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ। ਹਲਤੁ-ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ। ਪਲਤੁ-ਅਣਡਿਠੀ । 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ। ਹੂ 
ਐਅੰਰੱਲਂ “ 0 

ਪਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਹਨ, 1 
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਗੇ ? ਮਹ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਂ ਨ 

ਜਗ੍ਹਾ (ਟਿਕਾਣਾ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । । 
੨. ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। 

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ] 
ਲੱਗ ਸਕਣ । 0 

੪. ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਮਹ 
ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਨ 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ (ਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ? ਸੇ 

ਉ: ੫. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, $ 
ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਨੂ 
ਕਰ ਕੇ ਚਰਨੀਂ' ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

੬. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਹਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।੧ 0 

ਮ:੩॥ 
੧. ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੈਕਾਰੀ ॥ 1 
੨. ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥ ੍ 
੩. ਕੂੜ ਕੁਸਤੁ ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ॥ (8 
੪. ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ॥ 
੫. ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਝੜਿ ਪਾਇ ॥ ਸਹ 

੬੯੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੨੨੬੦੬੨੦੨੬੦ 9੩% 
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ਹੈ ੬. ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
੭. ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ॥ 

0; _ ੮. ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 
ਨ ਪਦ ਅਥ : ਅਗਿਆਨੁ-ਵਿਚਾਤ-ਹੀਣ। ਬਿਖੁ ਕ। 
ਮਹ ਦੁ --ਕਭੁਰਾਹ। 

0 ਅਰਥ : ਜੀ ਰ 

ਨ ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨਮੁਖ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
6! ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? 
ਨ ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚ ਕਈ-ਕੁ ਦੋਸ਼ ਹਨ: ਉਹ 

। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਇਆ 
0 ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 
(0 ੨. ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਇਉਂ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ' ਜੂਏ ਵਿਚ ਜੁਆਰੀ 
0 ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ ੩-੪. ਫਿਰ ਉਹ ਇਉਂ ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰੈ। ਦੱਸੋ, 
0 ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ 

ਭਲੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ ਕੀ ? ਭਾਵ ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਕਰਨ 
ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੈਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
(1 ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੀ ੫-੬. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ 
0 ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਲੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
੧) ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਖੁੰਝ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
1 ਭੁਗਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
(ਪ੍ਰ: ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 
11 ਮਨਮੁਖ ਭੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ? 
0$ ਉ: ੭. (ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ 

ਬਿਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ 
ਹੱ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

।6 ੮. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੁੱਢ ਤੋਂ 
ਉ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੈਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
1 ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭੀ ਮਾੜੇ 
ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨। 

ਪਉੜੀ ॥ 
6 ੧. ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹਹਿ 
0! ਸੇ ਬਹਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ 
6 ੨. ਓਥੈ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸਿ ॥ 
6 _ ੩. ਓਇ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਝਤਿ ਕਢਦੇ 

੪. ਵਿਚਿ ਸਚੇ ਕੂੜੁ ਨ ਗਡਈ 
ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ 

੫. ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ 
ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੨੬॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਚਿਤ-ਚਿੱਤ ਨੂੰ । ਉਦਾਸਿ-ਉਦਾਸੀ। ਝਤਿ 
ਕਢਦੇ--ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਡਈ--ਰਲਦਾ। ਨਿਰਜਾਸਿ- 
ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕੇ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ? 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋਂ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਰੜੇ ਭਾਵ ਨਿਰਦਈ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ 
ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ । 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ 
ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉ: ੨. ਹੋ ਭਾਈਓ । ਅਸਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਦਿਲ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰ: ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 
ਭੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

- ਨੇਹੀਂ, ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਲ-ਛਲ ਕਰ ਕੇ 

ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 
ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੀ ? 

ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ 
ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਝੂਠ ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ 

ਰਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ। 

ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ? 
- ਹੈਂ ਭਰਾਵੋਂ ! ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਝੁਠੇ ਮਨੁੱਖ 
ਝੂਠਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।੨੬। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਉਕਤ ਪਉੜੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ 
ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਜੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਬੈਠਣ 

ਪੁ 

ਹੇ 

, 
= ਤਕ" ੮ 

ਟੀ 

6੨6੨੯੨੦੬੦੨੯੨੦੨੨੬ 

੨੪੨੪ 

੨ 

ਰਾ ਇੰ 

੧੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੪੨੧ 

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਠੋਰ-ਚਿਤ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਉਹ ਭੈੜਿਆਂ ਜੂੰ 
ਵੀ ਦੀ ਨੰਗਾਰ ਵਿਚ ਲਾ ਬੋਲਦੀ ਰਨ 

੬੪੨੬੦੯੬੦੬੦੨੬੦੨੬<੦੨੦੦੨੨੦੦੬੨੨੦੦੦੨੨੬੬% 



(੫੮੯) ਗਉੜਾ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ 2੧੫ 
(6 ੧੩੦੦੦੦੦੦੪੨੬੦੬੪ ੧੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੦ਟ੦੬੦੬੦੦੬੦੬6੯ਣ੯ਣ੯ਟ੬੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੦੨੦੦੦ਣ੦੨ ੧੨੬੬੪ ੧੨੦੦੦੬੯੦੦੦੬੪੬੦੬੦੬੨੬ 
0 00 

ਇੰ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਪਉੜੀ ੫”॥ ਹੀ 
0; ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੇ-ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ __ ੧. ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਸਿ 
ਬੱ ੨੪ <. ਵਲ ਹੀ < ਲੱ < ਘ ਰੰ 

ਨੂ ੨. ਤਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ॥ ਨ 
ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ੧ ਆ ਰ੍ 

ਪਿ 7 ਨ ਵਹ ਡੋਲ ੩. ਸੈਨੀ ਦੇਨਿ੍ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ॥ _ ਨੂ 
% ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਲਾ ੫ 
ਦੀ ਰੈ ੪. ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ 0 
0 ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। < 
(0 ਦਸ ੫. ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥੨੭॥ ਨ; 
0 ਸਲੱਕ ਮ: ਸਿ ਇਤ. ) ਘਾ ਹਿ ਵੀ ਫਾਸੀ ) 

$ ੧. ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨੁ _... ਪੱ ਕਿਲ ਗਾਹ ਕਮੀ ਵਗ ਗਾਵਾ ਵਾ ਕਦ ਦੀ 
ਨ ਰਿ ਹੋ ਪੇ ਜੋ ਕੋਠਿਆਂ `ਤੇ ਸੁਟ ਕੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਲੁਟਦੇ ਨੈ 

ਮਿ ੨ ਤੁ ਸਨ। ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ-ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਲੁਕਿ-ਲੁਕ ਕੇ। £ 
੨. ਸੈਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰੁ ॥੧॥ ___ ਵਿਖੰਮ-ਔਖਾ। ਮਦੁ-ਸ਼ਰਾਬ। ਮਿਠਾ-ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਕੇ, ਸੁਆਦੀ ਮ 
੨ ਣਾ ੨ 0 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ-ਬਾਕੀ ਦੇ, ਬਚੇ-ਖੁਚੇ (ਮੁਹਾਵਰਾ _ ਸਮਝਕੇ । ਮਾਣੀ-ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਰਾਈਲੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨੂਹ 
(0 ਹੈ)। ਮਾਰਿਅਨੁ-ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ । ਆਹਰੁ-ਉੱਦਮ, ਯਤਨ, ਉਪਰਾਲਾ, _ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ, ਜਾਂ ਜਮਦੂਤ । ਘਾਣੀ--ਸਮੂਹ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਰੰ 
$ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਜਾਹਰੁ-ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪ੍ਗਟ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਜਾਂ ੍  
ਹੀ ਰਲ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਣੀ, ਏਨੇ ਤਿਲ ਜੋ ਇਕ ਵੇਰ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ 
1 ਇੰ ੨ 

੨ ਪਿ ਘਾ ਸੰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣ। ॥ 
6) ___ ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਹਰੀ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਭੀ (4 
(4 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ : ਹਉ 

॥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ _ ਪ੍ਰ: __ਕਈ ਚਾਲਾਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂ 
00 (੫ ਅਘ ਦਿ ੨੪ <=. 2 ਉਤ 2 ਉਆ ਸਿਘ 0&% 

ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, (ਜਿਵੇ' ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਮੂ 
ਸੰ ਜੋਗੀ ਸੀ) ਜੋ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? 
ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉ: ੧. ਮਿੱਤਰੋ ! ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ, ਜਾਂ ਕਮੰਦ ਲੈ ਨੂੰ 

6 ਪ੍ਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਸੀ ? ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਯਾਦ ਨ 
1 ਆ ਜਿ ਰੱ ਰਾ ਇਦਾ ਪਰ ਸਿ < ਅੰ . &.  ਭ 
[ ਉੱ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਰਹੇ) ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ 
ਰੰ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ 

] 1 . ਯੇ ਇਕ ੮ 

(4 ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ।੧। ੨. ਲੁੱਕਵੇ' ਥਾਈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੈ; 
1] ਹਨ। 0 
00 ਮ੫॥ ਰੰ ਯੇ ਰਿ 1 ॥( 
ਨ ੧. ਮੁੰਢਰੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢ ਤੇ ਕਿਥੈ ਪਾਇਨਿ ਹਥੁ ॥ ੩. ਅਤੇ ਔਖੇ ਥਾਈਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਚੋਰੀ, 0 

ਨ ਤਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਕੇ ਓਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ &੍ 
ਮਹ ਤੱ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ । ਲਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ) ਧਨ ਚੁਰਾਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮਰ 
0 ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਪਾਇਨਿ-ਪਾਉਣ । ਮੁੰਢਹੁ-ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਰ 
ਰੰ ਤੋਂ। ਤਿੰਨੈ--ਉਸੇ ਨੇ। ਜਿ-ਜਿਹੜਾ। ੪. (ਹੇ ਸੱਜਣੌ ! ਅੰਤ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਹ 

ਮਿ ਅਰਥ : ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮੰ 
0 ਨ ਵਾ ਦਿ ਵਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ । 0 ॥. . ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣ ਤਾ ੧ 
ਹ[- - ਕਰਕ ਰਿ ੨ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਨੂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ' ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਨ ਨ ਆ ਨ 

(ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਭਾਵ ਕਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ? ਉ ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
1 ੩ = ਰੈ ਤ ਦਾ (0. 

$ ੨. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ, 9 ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਣੀ (ਕੋਹਲੂ) ਵਿਚ ਮਹ 
ਹਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।੨੭ ਲੂ 
ਨ“ 2 < ੪ ੪ ੧ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।੨। ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨ 
ਰੇ ਨ ਰਿ ਰਾ ਇੰ 0 
ਦੇ < ਚ 
।) ੧. ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਉੜੀਆਂ ਭੀ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨ 
0 __ ਇਥੇ ਵਾਰ ਮ: ੪ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਲੇ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨ 
ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਾ ਪੰਜ ਦਾ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਉੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਪਉੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਨ 

6੬6 ੧੩6੦੯੬੯੬੯੬੦੩੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੬੦੬੯੬੦੦੦੦੦੬੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬੬੧੬੯ਣ੦੬6੬੦੬੦੨੦੨੦੦6=੯੦੦੬੦੨੦੨੦੦੦੨੦੦੦੨੦੦੦ਟ੦੨੦੨੦੬6੨੦੨੦੨੬੨੦੦੦੨੦ 1 ਖਾ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜਾ (੫੯੦) ੫੬40੫ 646 ੪-ਪੰਨਾ ੜ੧੫ 
੧੨੯੨੧੨੧੨੯੨੦੨੦੨੦੨੯੨੦੨੫੦੦੨੧੬੦੮੪੨੧੨੯੨੦੬੬੯੬੯੬੬੦੨੬੦੦੨੦੯੬੦੫੬੦੦੬੦੫੬੦੦੨੬੦੦੬੦੨੨੦੬੬੦੨੬੪੨੬੦੬੯੨੬% 

0 ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿੰਦਾਂ ਕਰਦਾ “ਚ ਮਆ ਵਿਰੈਤ ਦੇਰੀ ਭਿ ॥ 
ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ __ ੪. ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕਉਣੁ ਤਿਸ ਨੌ ਰਖੈ॥ _ 
ਹਉ ਤਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੌਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕਠਨ ੫. ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੈ॥੨੮॥ $ੂ 
0) ਥਾਂਵਾਂ ਭਾਵ ਚੂਨੇ-ਗਚ (ਪੱਥਰੀਲੇ) ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 
ਐ ਹਨ। ਧਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਪਦਾ ਅਰਥਾਂ : ਨਾਰਾਇਣ--ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ । ਨਾਨੂੰਗੜਾ-- 0 ੨ ਰੱ “ਕੇ ਜੜ ਠੇਡਾ, ਨੱਠਣ ਲਈ ਧੱਕਾ, ਨਠ-ਨੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ੧੧ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਪੀ ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਟਿਕਾ 1 
ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ (ਮਿ ਰਿ (ਉਆ ਰਾ 
ਹੀ ਥਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੀ 4 ਕਿ ਆ 8 
ਨ __ ਦੂਜੇ ਮਹਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕੋਈ ਦਾ ਕਿਸੀ “ਵਲ ਲਨ ਗੀ 
00 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭੀ ਭੁੱਲੇ _%₹ '> ਬੋਲਣਾ । ਅਲਖ; ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। 0 
ਿ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਥ : 8 

ਨ ੫. ਐੈਫਕ ਪਰਵਾਣ ॥ ਡੋਲ ਕਿਉ ਹਨ ; 

ਰਤ ਸਿ ਸਾ 406 4; 4 0 ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਹੀ ੇਡਾ ਵੱਜ; 0 ਛੁੱਜਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੇ, ਨ । ਅਰਥ : ਭਾਵ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 0 
0 ਪ੍ਰ: __ ਐਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ੨. ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ॥ 
(0 ਕਬੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 
0; ਉ: ੧.ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ $$ 
(8 ਉਹੋ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਨ। ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
) ___ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਉਸ ੩. ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਣਹੋਏ ਐਬ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ 
॥੍ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ੍  
ਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆਖ਼ਰ ਖਪ-ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।੧। ਭਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਮਰ ਮ 
ਹਉ ਮ: ੫॥ ਸਿ ਸਿ 
6 ੧. ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ॥ _ ਰਾ ਲਉ ਰਿ - 
0 ਰੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! ਮੰ ੨. ਰਾਮ ਨਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥੨॥ ਉ: ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰ! ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, 1 

ਅਰਥਾਂ : (ਦੱਸੋ, ਹੁਣ) ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ? 1 
8 ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ-ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੁ-ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ 
। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ? ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? (( 
$ ਉਂ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ _ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! $ 
( ਹੈ, ਉਹ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੋ, ਜੋ ਅਕਾਲ (1 
( ਪ੍ਰ: ਕੀ ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।੨੮। ਨ 

0 _ ਲੈਂਖ ਮਿਟ ਸਕੇ ? ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ॥ ਰਾ & , 1 

(0 ਉਂ: ੨.ਸ ਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਨੂੰ 
( ਭਰਾਵੋ । ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਦ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿ ਰੰ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, . ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੀ (1 

| ਸਿਮਰੋ, ਇਹ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਸੌਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਨ ਮਲਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾਏ 1 
0 ਲੇਖ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ)।੨। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਅਰਾਧਨਾ 
ਰੰ ਪਉੜੀ ੫॥ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 
(6 ੧. ਨਾਰਾਇਣਿ ਲਇਆ ਨਾਨੂੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥ ਲਈ ਹੇ ਜੀਵ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 8 
੨. ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੋ ਚਖੈ॥ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਸੌਦਾ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। 
੬੧ ੧੨੯੨੨੯੨੦੬੦੨੦੬੦੨੯੨੨੧੨੦੨੦੬੦੯੦੦੦੯੬੦੦੦੨੦੦੬੦੬੦੬੬੬੦੬੯੦੦੨੦੬੬੦੪੬੬੦੬੬੦੬੩੬੦੬੬੦੬੬੦੨੪੨੪੦੦੨੦੦੦੨੨੦੯੬੬੪੨੦੩੩% 



ਸਿਹਾੜੜਾਸਣੀਕਾ ਸਾ ਦੂਰ ਗ੍ੰਝ' ਸਹੋਝ ਜਰੀ (੫੯੧) ਗਾਓਂੜਾ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-੫ਨਾ =੧੫ 
(੧੨੨੨੦੨੦੨੦੯੬੨੦੦੧੨੨੯੦੦੨੦੨੨੯੦੯੬੨੬੦੧੦੦੧੨੦੦੦੨੬੬੬੯੬੯੨੯੬੬੧੬੩੬੧੩੦੨੦੧੨੦੦੨੬੦੨੦੦੧੦੦੦੬੦੬੦੬੬੬੬੬੬੭ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਪਉੜੀ ੫॥ ਹੈ 
ਮੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਖਪ- __ ੧. ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥ ਨ 
| ਖਪ ਮਰਦਾ ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿ ੨. ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟਿ ਗਏ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁਟ॥ _ ਨੰ 
ਰੰ ਹੀ ਚਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ੩. ਕਾਮ ਕੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਤੁਟੁ ॥ 0 
। ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 0, ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦੁਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ ਬਟ | ( 

ਮਲ ਹਲ _ ੫. ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੈਗਿ ਜੁਟੁ ॥੨੯॥ 
ਰੇ ਸਲਕ ਮ: ੫॥ ਆ ਲੀ 
ਨ ਪਦਾ ਅਰਲ . ਤੁਸਿ-ਤੁੱਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ । ਬੁਟ-ਬੋਟ ਵਾਂਗ ਹੈ 

0 _ ੧. ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ _ਨਿਆਸਰੇ। ਬੋਟ-ਚਿੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰ (ਖੰਭ) ਨਹੀਂ ਨ 
ਨ ੨. ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ ॥੧॥ _ਹੁੰਦੇ। ਜੁਟੁ-ਜੋੜ। ਸ੍ਰ 

0 ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਕਿਰਤਘਣ--ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਅਰਥ : ਨ 
ਨਹ ਵਾਲੇ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣ ਵਾਲੇ, ਨੌਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨ 

6 ਵਾਲੋ। ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ $ 
ਉਹ ਅਰਥ : ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ) ਧਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
| ਪ੍ਰ: ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ੨. ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ, ਸੈਸੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹੂ 
ਲੀ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਕਿਰਤਘਣ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀ 
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕਾਮ ਕੋੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਨ 
8੪. ੫੭ ੭ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨੂੰ; 
( ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹਮ (ਲੀ. ਉ (0 

ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ੧ 
( ਦੁ ਬਰਾਈਆਂ ਤੱਟ ਗਈਆਂ | ਿ 

ਭੂ ਨਾਂ ਨਾਨਲ ਬਾਰੀ ਆਂ ਉਸ ਗਿਚੀਨਗੀ ਨਰਕ?” ..... ਸਰ ਦੀ ਰਲ ਤਰਨ ਰੋਗੀ 0 ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀ ਦਰ ਸੀ, 
ਹ___ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਪਉ 
॥ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ-ਹੋ ਅਬਗਤਿ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।੧। ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ 

ਰੱ ਮ: ੫॥' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੋਟ ਵਾਂਗ 8 
੧. ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹਿ ॥ ਭਾਵ (ਚਿੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ 
0 _ ੨. ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥੨॥ ਮਰਨਗੇ। ਰ੍ ਸੱ ਨ 

॥ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਅਵਖਧ--ਦਵਾਈਆਂ, ਦਾਰੂ। ਕੀਤਿਅਨੁ- _ 2 ਕਹ ਲੀਕ ਵ ਦਬਾ ਮਲਿ ਦੀ ਹਕ 1 ( 
6 ਉ: ੫. ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ੧ 

ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪਾਹਿ-ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੱ 
ਹਉ ੨ ਰੇ ਰੇ 

ਅਰਥਾਂ : ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਉਹ ਬਚ ਗਏ) ਕਿਉਂਕਿ ਨ 
ਵੀ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।੨੯ ਹਰ 

ਹਰ ਦਾਰੂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਵਾਰਥਾ - ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਾਂ ਦੇ ਨ 
6 ਉਂ: ੧. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਬਣਾਏ ਹਨ, _ ਅੰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਰੈ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। _ ਨੂੰ 
ਹੀ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਦਕਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੂੰ 
ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨ 
(6 ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ' ਨਹੀਂ ? _ ਬੇ-ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਨੂ 
1 ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! (ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 0 

( ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਓਂਬਾਨਕਾ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ 
ਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ _ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਬੀਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਉਸਸਮੇ'ਦਾ ਵਾਕਿਆਹੈ,ਜਿਸ ਨ 
ਹੀ ਲਈ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ _ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਹੈ। ਨੂੰ 
ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪ-ਖਪ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।੨। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ 
ਵਾ ਮੂ 

੧੪੨੯੬੬੬੯੨੬੦੬੦੦੯੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੨੯੬੦੨੯੬6੯=੦=੦੬੦੯੬੦੬੯੬੦੨੦੦੦੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦੬੯੨੬੦੬੦੦੦੨੯=੦੨੦੨੦੬੯੬੦੨੦੮੦=੦੦੦੮੦੨੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੯੬੦੦੦੬੦੦੦੩ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ (੫੯੨ ਗਾਓਂੜਾੀ ਕਾਂ ਵਾਰ ਮ: 8-੫ੰਨਾ 2੧੫੧੬ 
ਟਿਕ ਕਿ ਕੀ 4 

(੪੨੦੨੬੬੯੦੬੬੦੨੬੦੨੬੪੦੬੯੨੬੦੬੦੦੬੦੦੬੬੦੬੦੨੦੬੦੬੦੦੨੦੪੨੦੦੬੦੨੦੦੬੨੬੦੨੦੦੬੦੨੬੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੨੦੨੨੨੦੦੨% (ਖਲ ਕਦ ਅਕਲਾਂ ਕਲਾ. ਪਾ ਰਾ ਰਾ ਗਾ ਅਰ ਰਾ ਅਮਾ ਨਾ ਅਮਨ ਅਲੀ ਅਨ ਅਲ, ਤਾ 

&। ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ___ ਇਸ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹੈ 
(ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਨਾ % 
0) ਕੇ ਖਾਨ ਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ _ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁਤ੍ਰ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਨ 

0! ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੇਲੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ 
ਰੰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀ। _ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ੍ 
ਮੰ ਤਪਾ ਰੁੜੋ ਇਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ॥ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਪ ਦੰਭ ਹੈ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ, ਮਰ 

ਸੁਨਿ ਜਸ ਜਰੈ" ਹੋਤ ਬੇਹਾਲ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਪਾ ਸਤ ਪੁਰਖਾਂ ਮਹ 
ਉਹ ਮਰਵਾਹਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਧਾ ਜਾਨੋ॥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ 8 

ਰੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁ ਮਾਨੋ॥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਪੇ ਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਲ 0 
(8 (ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੁਰਜ, ਰਾ 5, ਅਲ ੬੦) ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨੈ 
0! ਇਹ ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਹੀ _ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਨ 
(6 ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਏਸ ਨੇ ਹੀ ਮਰਵਾਹੇ ਗੌਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁਕਾ _ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ` ਮ 
($ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਫ਼ਰਬੇਗ ਪਾਸ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ _ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸਿਰੋਂ; 
ਉਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। _ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਨੂੰ 
੬ ਹਾਕਮ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਵਾਹੇ _ਪੰਚਾ ਨੋ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ।” । 
( ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋ ਬੀਤੇ 
&) ਤਵਾਰੀਖ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਫ਼ਾ ੬੨੪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਤਪੇ ਦੇ _ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
00 ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਭੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਈ। ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ-ਬੈਦ ਕੀਤਾ-- ਹੀ 
0 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪੱਦ੍ਵ ਤਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਉਹ 
ਜੀ ਖਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੰਦੇ। ੧. ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਦੂਹੁ ਲੋਭੀ ॥ 
ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾਨ << ੩ 0 ਲੀ ਘ ਵਿ ਨ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੌ ਫਿਰੈ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥ ਨ 
(0 ਦਾ ਇਕ ਯੱਗ ਰਚਾਇਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਖਡੂਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ੨ ਅਜੀਨੇ ਜਦਿਆਂ ਸੜਦੀ ਭਖਿਆ ਗਏ ਨਾਹੀ 1 
ਨ ਸੈਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਦਵਾਏ । ਨਿਰਵੈਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਕੀ 
0 ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਭੀ ਬੁਲਾ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਇ ਕੈ ਹਉ 
(8 ਨਾ ਆਇਆ। ਦੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਉਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਸ ਨੇ ਆਣਿ ਤਪੈ ਪੁਤੁ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥ 0 
0 ਹੈਂਕੜ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ੩. ਪੰਚ ਲੋਗ ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ | 
08 ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਨ ਯੱਗ ਵਿਚ ਗਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਪਾ ਲੌਭਿ ਲਹਰਿ ਹੈ ਗਾਲਿਆ ॥ (ਹੈ 
[| ਭੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ __ ੪. ਜਿਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ _ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਦ। ਬਾਵਲੀ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਖ਼ਰਚ ਖੁਦ ਕੁਝ ਧਨਿ ਬਹੁਤੈ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਰਿਆ ॥ 4 
[ਜੋ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ ਯੱਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ (ਤਾਈ ਏਹੁ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ 1 (6 ਤੇ ਆਇਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰ ( 
0) ਤਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੱਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨ 0 
ਇੰ ਭੀ ਵਧ ਕੁਝ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਪ ਤਾਂ ੬. ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਰ । 
(ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਲ-ਛਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪੁਚਾ ਸੈਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ਮਹ 
0 ਦਿੱਤਾ । ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਰਸਤੇ ਸਿਰ ਏਤੁ ਦੋਖੈ ਤਪਾ ਦਯਿ ਮਾਰਿਆ ॥ ਨ 
ਨਾਂ ਘੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ __ ੭. ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾ । 
॥ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗੀ ਪੰਗਤ ਵੇਖੁ ਜਿ ਤਪੇ ਨੋ ਫਲੁ ਲਗਾ ( 

[ਦਲਾਲ ਦਿਤਾ ਹਮਆ ਲੈ ਤਾਲ ਸੂ ਗਇਆ ਤੇ ਥਾ ਖਾਲਿਆ॥ 
& ੮. ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ ॥ 

ਰੀ ਅੰਦਰਿ ਬਹੈ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ । ੨. ਸੁਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੂਡ ਨੂ ੨ ੨. 

ਹੈ _` ਵ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ _੧£- ਹੋਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੇ 
ਉਹ __ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ॥ ਮਹ 
(90 ੧ ( ਨ ਨ ੯1 | ੧ ੍  0 ਰੱ ੍ 4 0 (੧ ੬ ੧ ਨ ਸਰ 4 ਰੰ ਰੇ । ਹੈ (1) 4 - ਕਸ ਸੰ ਰੀ ਰੀ ( ਨ 

ਿ 

ਰੰ ਨ 1 0 0 0 << 4 ਉਆ 1 ੧1 ਨ (2੧ 



9੩੦੨੧ 

੬੧੨ 

੪੦੦੬੦੦੬੬੯੬੦੬ 
ਵਰ 

੦੨੬੨੪੬੯੬੦੬੬ 
੨੦੮ 

੨੧੬੦੬ 

੬੦੬੦੦੦੦੯=੬੨੨੬ 

ਵਾ, ਲਾ 
<< ਤਕ << ੭੩੯੭੩ ੨੩ ਚਾ ਦਲ 

ਵਟ 

%9#ੰਤ _€ਮੰਤ 

ਰਾ 
2੬੬੦੦ 

੧੦੦੦੬ 

ਦਲ 

੨੬੨ 

4੨੧੨ 

ਸਦ 

੧੨੨੨੦੦੨੦੦੬੦੬੨੬੬ ੨੩ 

ਇਆ ਦਾਦ 
੧ 

6੨ 

(6੨੧੨੧੨੧= ਰਾ ਆ 

_ (ਰੰਧਾਵਾ ਤੀ ਰਿਹ ਜੀਤ ਰਬ ( 
੧੯੦ ੧੨੦੦੦੦੦੨੦੬ 6੨0ਟ੦੬੯੦੦੬੦੬੦ ੨੦੬੦੬੦੬੦੨੦ਟ੦੦੦੬੦੨੦ਣ੧੦ ੨੦੬0੦੦੦੦੬੦੨੦੦੦੬੦ ੧੧੬੬ 

੧੧. ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮਕੰਕਰਾ ਨੌ ਆਖਿ ਛਡਿਆ 

ਏਸੁ ਤਪੇ ਨੋ ਤਿਥੈ ਖੜਿ ਪਾਇਹੁ 
ਜਿਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਿਆ ॥ 

! ੧੨. ਫਿਰਿ ਏਸੁ ਤਪੇ ਦੈ. ਮੁਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ 
ਏਹੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ॥ 

੧੩. ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ 
ਸੁ ਨਾਨਕਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

੧੪. ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੁ ਦਯਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਜਜਮਾਲਿਆ--ਜਜਮ ਵਾਲਾ, ਕੋੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, 

ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਮੋਂ ਗੁਣੀ, 

6 ਲਾਲਚੀ। ਅਗੋ ਦੇ-ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ। ਸਤੇ ਦੀ-ਆਦਰ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ 

ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ। ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ-ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੁੰਹਦਾ 

! ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ । ਬਗੁੱਲਾ-ਛਲੀਆ, ਕਪਟੀ, (ਬਗਲਾ) 

| ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੌਗ ਦਾ ਪੰਛੀ। ਭਾਵ 

6 ਪਖੰਡੀ । ਏਤੁ ਦੋਖੈ-ਇਸ ਐਬ ਦੇ ਕਾਰਣ । ਪੰਚਾ ਵਿਚਿ-ਸਰਪੰਚ, 

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ' ਵਿਚ। ਜਜਕੰਕਰਾ-ਜਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, 

$ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਖੜਿ ਪਾਇਹੁ-ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਓ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਪੇ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ? 

0 ਉੱ: ੧. ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਤਪਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੋੜ੍ਹੀ 

ਮਾਇਆ ਲਈ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤਿ 

ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ)। 

੨. ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ 

ਭਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਪਛਤਾ ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ । 

ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? 

੩. ਬੱਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਵੇਖੋ 

ਭਾਈ ! ਤਪੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ? 

੪. ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ! ਇਹ 

ਤਪਾ ਜਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੌੜੇ ਨਹੀਂ 

ਫਟਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ 

ਆਪਣਾ (ਹਾਰਿਆ) ਧਰਮ ਭੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ੍ 
ਉ: ੫. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕੇ ਇਹ 

ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 

ਇਹ ਤਪਾ (ਬਗੁਲਾ) ਪਖੰਡੀ ਹੈ । 

੬. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਪਾ ਸਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 
ਲਾ 4 ੨੨੬4 ੨੨੩੬੨ ੧, ,=, /੨੨੪੨੨%੦੨੦੦੧੨੧੦੦੭੨੧੦੦੨੧੦੨੯੭੩੨ ੭ 

ਪਭ (ਆਲ ਕਲਮ ਅਲ. ਕਾ ਪਾ ਦਲ ੯੬੦ ਨਾ ਖਲ 
0 1 

੫੯੩) ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ ਮ 8-ਪੰਨਾ ੩੧੬ 
੨੦੨੦੦੦੬੦੩੦੬੩੦੬੬੯੬੪ਟ6੦੯੨੦੬੦੨੦੦੦੨੦=੧ ਲਾਲਾ 

ਪ੍ਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? 
ਉ: ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 

ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਪੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ 

ਸਾਰਾ ਤਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੮. ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਭਾਈਓ ! ਬਾਹਰ ਪੈੱਚਾਂ 

ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਹਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। 
੯. ਅਤੇ ਜਦ ਤਪਾ ਅੰਦਰ ਬਹੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਆਖ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ? 
ਉ:੧੦. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਉਘਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਪੰਚਾ) ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਇਹ ਤਾਂ ਤਪੇ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, 

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ 

ਸੁਣਾ ਦਿਓ ? 
ਉ:੧੧. ਐ ਭਾਈਓ ! ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ 

ਤਪੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਭੀ ਜਮਦੂਤਾਂ 

ਨੂੰ ਕਹਿ ਛਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜਮਦੂਤੋ ! ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਮਰਨੇ 

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇਂ ਪਾਇਓ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

(੨(੬੦੬੦੧੨6੦੦੦੨੬੦ਟ੦= 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਬੱਸ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? 
ਉ:੧੨.ਹਾਂ, ਇਕ ਹਦਾਇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐ ਦੂਤੋ ! ਯਾਦ 

ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਹੈ 7 

ਉ:੧੩. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ ! 

ਇਸ ਤਪੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: _ ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦੀ ? 
ਉ:੧੪. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ।੧। 

ਮ: ੪॥ 

੧. ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ 
ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 

ਰ੍ ੨. ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਭਗਤ ਨਿਤ ਗਾਂਵਦੇ 

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

੩. ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਨਿਤ ਨਾਵੈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 

ਬਖਸੀਅਨੁ, ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ 

੪. ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਥਿਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨੁ 

ਅਪਣੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥ 
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੨੧੨੦੬ 
੨੧ 

੦੨੦੨੦ 
੧੬ 

ਸਿਧਾੜਿਨਾ ਲਨੀਕਾ ਨੀ ਗੁਰ ਗੰਥ ਨਾਹਿਭ ਜੀ 
੨੦੦੦੬੦੦੦੬੧ ੨੨੬੦੬ ੨੫੨੨੬੦੨੪੬੦੦੬੯੨੬੨੪੨੪੨੨੩੬ ੨0੨੦੨੯੨੦੨੦੦੦੦੯੦੯੨੦੦੦੪੦੬੦੦੦੯੦੬੦੦੯੦੦੦੦੬੦੨੦੬੦੨੨੧੨੬ 9 ਦਾ ਤਾ ਕਲਾ ਅਲਪ ਕਾਲਾ 

੫. ਨਿੰਦਕਾਂ ,ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ 
ਬਹੁ ਦੇਇ ਸਜਾਈ ॥ 

੬. ਜੇਹਾ ਨਿੰਦਕ ਅਪਣੈ ਜੀਇ ਕਮਾਵਦੇ 
ਤੇਹੋ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥ 

2. ਅੰਦਰਿ ਕਮਾਣਾ ਸਰਪਰ ਉਘੜੈ 
ਭਾਵੈ ਕੋਈ ਬਹਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚਿ ਕਮਾਈ ॥ 

੮. ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ 

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਬਖਸੀਅਨੁ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਸਜਾਈ- 
ਸਜ਼ਾਵਾਂ । ਬਹਾਲਿਅਨੁ-ਬਹਾਲੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਸਰ 
ਵਿਚ। ਸਰਪਰ--ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਉਘੜੈ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ 

੮. 

ਮਰਲੇ . 

ਜੈਸੀ ਜੀ ਬਗਾਂ ਦੀ-ਜਿੰਤ ਕਿਨ ਕੀ ਰੋ 
- ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ (ਕੇਵਲ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ 
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

. (ਅਤੇਂ) ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ 
ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ 
ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

- ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ ! ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

- ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ 
ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਣ ਦੇਂਦਾ।) 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਡਿਆਈ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ? _ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। 

- ਹੈ ਭਾਈ ! ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਖਾ 

;੍ ਹੇ ਭਾਈ ! ਨਿੰਦਕ-ਲੋਕ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਲੁਕ-ਛਿਪਕੇ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 
ਨਿੰਦਕ ਹਨ ? 
ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੁਕ 
ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਮਾਵੇ । 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਦਾਸ ਤਾਂ 
ਤਸਾਹਜਾ ਮਈ ਵਸਦੀ ਕਤ ਸਬਦ ਇਹੀ 

(੫੯੪) ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ ੩੧੬ 

01 

ਪਉੜੀ ਮ: ੫॥ ਹੀ 
੧. ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ (8 

ਕਿਆ ਪਾਪੀ ਕਰੀਐ ॥ ੍ 
੨. ਗੁਮਾਨੁ ਕਰਹਿ ਮੂੜ ਗੁਮਾਨੀਆ 

`_ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ ਮਰੀਐ ॥ ਮਰ 
੩. ਆਇ ਲਗੇ ਨੀ ਦਿਹ ਥੋੜੜੇ ਹੂ 

ਜਿਉ ਪਕਾ ਖੇਤੁ ਲੁਣੀਐ ॥ 
_ ੪. ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਤੇਵੇਹੋ ਭਣੀਐ ॥ । 

੫. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਹੈ _ । 
ਸਭਨਾ ਦਾ ਧਣੀਐ ॥੩੦॥ ( 

<< ੧੨੦੨੧੬ 
ਘਦਾ ਅਰਥ : ਗੁਮਾਨ-ਹੈਕਾਰ, ਘੁਮੰਡ। ਆਇ ਲਗੇ ਨੀ-- 

ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਣੀਐਂ-ਕਟੀਦਾ ਹੈ। ਭਣੀਐ -ਅਖਵਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਧਣੀਐ--ਧਣੀ, ਖਸਮ । 

_ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਭਗਤ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਪੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ` 

. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਹਰੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੈ, 
(ਦੱਸੋ ਤਾਂ. ਫਿਰ) ਪਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ) । 

੨. ਹੇ ਹੈਕਾਰੀ ! ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ' ? 
(ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ) ਜੇ 
ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

_ ੩. ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, 
ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਗਏ (ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖ) ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਖੇਤ 
ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ (ਤੂੰ ਭੀ) ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 
ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ੀਰ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੪. ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਹ ਜੀਵ ਜੇਹੋ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ 
ਉਹੋਂ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ 
ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ।੩੦। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਉਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਤੇ 
ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ 
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ! ਇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 
ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ; 
ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

ਅੱਗੇ ਇਹ'ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਛੁਪਕੇ 
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਮੀਜ ਵਹ ਸੀਹਮਣੀਤ ਦਹ ਢਹਿ 
ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਨ 
ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ (6 
ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨ 

=- ਮਲਾਲ 
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ਮੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਮ: ੪॥ 0 
੧ ਉਆ ਘ ੨ 9 ਆ ੧ | ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੧. ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ੍ 
0 < ੨. 
(ਰੰ ਸਲੋਕ ਮ: ੪॥ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਹਰ 

$ ੧. ਮਨ ਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਮੂ ੧. ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਿਆ ੨. ਓਹੁ ਆਵੈ ਕੀ 
ਨ ਮਾ 2੩ । ) 

ਰੰ ਵਿਚਿ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰੰ 

(੧ ੨. ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਦਰੈ ੩. ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਉਚਰੈ ਮੈ 

0 ਸਬਦਿ ਨ ਕਰਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕੂੜਿ ਲਗਿਆ ਕੂੜੁ ਹੋਇ ॥ 

0 ੩. ਸੁਧਿ ਮਤਿ ਕਰਤੈ ਸਭ ਹਿਰਿ ਲਈ 8. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਸਿ 

0) ___ਬੋਲਨਿ ਸਭੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਦੁਖਿ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਰੋਇ॥ _ ਮੰ 

0 _ ੪. ਦਿਤੈ ਕਿਤੈ ਨ ਸੰਤੋਖੀਅਹਿ ੫. ਨਾਨਕ ਧਾਤੁ ਲਿਵੈ ਜੋੜੁ ਨ ਆਵਈ 

06 ___ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ॥ 

£ ੫. ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲੋਂ ਤੁਟੀ ਭਲੀ 
ਅਤਿ 

। 

[. . ਗਿ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਮੂ 
0 ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਗਰ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨ 

8 ਪਦ ਅਰਥ : ਮੂਲਹੁ-ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ । ਸੁਧਿ-ਹੋਸ਼ । ਨ 0 ਜਿ _ ਿ 

ਉ ਹਿਰਿ ਲਈ-ਖੋਹ ਲਈ। ਅੰਧ੍ਾਰ--ਹਨੇਰਾ। ਪ੍ਰ: ਹਿਤ ਤਉ ਨ 

0 ? 0 

ਨ ਰਿ ____ ਊ: ੧.ਰੇ ਭਾਈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਇੰ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਬ, ਲੋਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ̀ 

(ਹੀ ਅਤੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਨੂੰ 
(1 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੰਲੋ ਹੋਏ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਵੀ 

(6 ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਘੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ: __ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ?_ 
ਅੰਦਰ ਲਬ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉ: ੨. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭੌਂਦੇ ਨ 

0 ੨. ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੂ 
0 ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦਾ। ਮਰ 

ਸੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨ 
ਮਹ ਪੰ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 6 

ਮਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ? ਉ: ੩. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰ 
0 ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ !$ 
੍ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਲ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ _ ਪ੍ਰ: _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ? ਹੀ 

(4 ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉ: ੪. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਔਗੁਣ ਹੈ ? ਮੋਹ ਨਿਰੋਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾਸ ਮੂੰ 

00 ਉ: ੪.ਹਾਂ ਹੈ! ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਰੱਜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 
॥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 00 

( ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ 
$ ਪ੍ਰ: _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਦੋਵੇ' ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਨ 

ਹ ਕੁ ਸੰਬੈਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਉ: _ਨਹੀਂ। 
 ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮਾਇਆ ਨੂ 

ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਤੁੱਟੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਮੇਲ ਫਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ; 

0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।੧। ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨੂੰ; 
ਕੰ ੨ 

ਰੀ 

0 ਰੇ 4 
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ਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕ' ਗੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ ਜਾ (੫੯੬) ਗਾਉਂੜਾ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ ੩੧੬-੧੭ 
੧੭੨੨੧੨੦੨੦੬੯੬6੨੯੬੩੯੨੬6੨੨੬੬੦੨੨੦੦੦੨੦੨੦੬੦੬੪੨੦੨੬੦੩੨੦੨੦੦੦੨੨੬੦੨੦੦੦੪੦੦੨੦੨੨੨੨੨੨੨੪ ੧੨੦੦੦੦੦੬੦੬੦੨੦੬੦੦੦੨੦੬) ( 11 ੨ ਨਾ ਇਦਾ ਆ ਰਤ ਦਾ ੯੪ <੦ [ਲੀ 0 ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇ' ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੌਮ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੰ 
ਰੰ ਪਿਆ ਲੋਚੇ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤਾ ਲਵੇ। ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 06 

ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ? 2. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨ 
. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭੀ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ। ॥ 

ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇਰੇ ੮. ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮ 
ਰੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਪੁੰਨ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੂਹ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।੨॥ ੯. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਟੂ 
ਮਰ ਪਉੜੀ ਮ: ੫॥ 0 ਨ ਆ ਵਿ 6 (( ਦੇ ਹਰ ੧੦. ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋ ਰੱਖ ਮੁਢੋਂ ਕੱ ਜਾਏ, ਨ 
ਨ ਵਹਿ ਉਸ ਦੇ ਟਾਹਣ ਭੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੩% (ਹੀ 

(੨. ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੈਦੇ ॥ ਰਿ ਇੰ ਪਿ ਪਲ ਉੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਇਹੋ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂਰ 
ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਂਚੇ ਜਾਪਦੇ ਸਭਿ ਲੋਕ ਸੁਣੈਦੇ॥ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਉੜੀ 1 

- ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੈਤ ਨਾਲਿ ਖਹੰਦੇ ॥ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰ 1 
- ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣਾ ਨੌ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਹੈ; ਉਹ ਲਬ ਲੋਭ ਹੈਕਾਰ 6; 

੨੬ 0 

5 

220 
ਸੀ ਸੇ 0 ___ ਓਇ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸੜੰਦੇ ॥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰ 
0 _ ੬. ਓਇ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ॥ _ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਿਝਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ। ਕਾਰਣ, ਨੂ 
0) ੭. ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ॥ __ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਨ 
0 ੮. ਵੈਰੁ ਕਰਨਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੰਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੂੰ 
ਹੀ ਧਰਮਿ ਨਿਆਇ' ਪਚੇਦੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ- 
੍ ੬ ੨ ਰਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂ; 

ਮੂੰ ੧੦. ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਰੂ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥੩੧॥ ਸਦਾ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੀਤ 1 
ਰੱ 

ਮਹ ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਪਾਹਾਰੈ--ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ। ਮੁਗਧ-- ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਸਦਾ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ (0 
ਜਮ ਘ ਪ੍ਰ ਇੰ . ਅੱ ਪਰ ੍ ( 

($ ਮੂਰਖ । ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ-ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ। ਨਿਆਇ--ਨਿਆਂ _ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ 1 
0 ਅਨੁਸਾਰ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ ਨੂੰ 
. 

[ਨ <= ੍ 4“ ਕਰ ੯੨ 8 ਰੇ ਅਰਥ : ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁੱਖ-ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਹੀ 
੧1 

ਰ੍ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਨ 8 ੧. ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਰ ਰੱ ਰੀ ਮਰ ਓ। ਮੋੜ ਜਨ ਤੋਂ ਮੂਨੀ ਰ੍ ਸਕਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਦੌਲਤ-ਮੰਦ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਮ 

ਸਿ ਨ ੩ ਸਕਦਾ। ਹੀ 
8 ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ 
। ਭੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ॥ ( 
(੨. ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਭੀ ਮੂੰਹੋ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ __ ੧. ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਿੜਾਇਆ ਸਿ 

ਰਾ $ 
ਦੀ ੧7੨੨੧ 

ਰੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੈਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥ 
(੧ __ ੩. ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ੨. ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥ 
ਦਾ 

6 ੍ ਨਵ ਰਲ ਰੇ 
ਰਸ 0 _ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ--ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਰੰ 

0 ੫. ਉਹ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਸੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ (ਕਿ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ : ਮਹ 

। ਭੀ ਮਿਲ ਸਕਣ)। ਪ੍ਰ: _ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨ 
ਪ੍ਰ: ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਨ 

(| ਉ: ੬. ਹੇ ਭਾਈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਭੀ ਕੀ ਹੈ, _ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਣਾ $ 
੪ %੨੨੦੨੬੬੦੬੦੬੦੧੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੬੦੨੦੯੬੦੦੪੬੦੬੦੬੬੦੬੦੯੨੦੬੦੦੨੦੯੬੨੯੬੦੨੨੬੦ ੧੬੦੯੬੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੬੧੬੦੬<੬੬ ੧%%੧ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੫੯੭) 
(੧੨0੬੬656੨੧੦੦੨੦੨੧੨੦੨੨੨੦੨੦੨੦੨੬੧੨੦੫੨੦੦੧੬੦੨੧੨੦੨੦੨੧੨੧੨੨੦੨੦੨੧੧੨੦੨੧੨੧੨੨੦੨੨੦੨੩੦੨੧੨੫੨੦੨੧੨੨੧੨੬੧ 

। ਤੇ ਢਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਭੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ 
6 ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।੧। 
00 

ਰਸ ਮ: ਪ॥ 
੧. ਖੁਧਿਆਵੇਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੂ ॥ 

ਨ ੨. ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥ 

ਹੂ __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਖੁਧਿਆਵੰਤੁ-ਭੁੱਖਾ । ਸੰਜੋਗੁ-ਮਿਲਾਪ। ੍ 
। ਅਰਥ : ੧ # 

& ਹਾ ਸੈ < 
ਲੂ ਪ੍ਰ: ਹਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ 
੧ ਉਆ ਘਾ 1 0 [3 .. 

0 ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ 
੯ %੩ ਦੂ ਘ. ੍ 

0 ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਭੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਬਚਨ ਭੀ 
ਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਚਕ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ? 
ਉਰ ਸਿਘ. _੧ਅਨਅ, ਘ ੧ ਵਾ ੧ #॥ ਿਘ,. ਲਈ. 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ ,ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਿਚ 

ਰੀ ਆਦਰ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
(4 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਠੀਕ ਉਸੇ 
1 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 

ਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 
ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੈਜੋਗ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ।੨। 

ਹਉ ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥ 

0 _੨. ਚਬੇ ਤਤਾ ਲੋਹ ਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਸੈਘੈ ਪਲਤੇ ॥ 
ਪੇ ਘ 
6 ੩. ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ ਅਮਲ ਤੇ ॥ 
ਜੇ ਨਾ 
ਨ; _ ੪. ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰ ਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥ 
ਕੇ “<< ਅੱ 

(੧ _੫. ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਕਿਰਤਘਣ ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥ 
& _ ੬. ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਹਿਰਿ ਲਈਅਸੁ ਧਰ ਤੇ ॥ 

; _੭. ਵਿਝਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥ 
ਨ ੮. ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਅਹੰਮੇਉ ਝੜਿ ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥੩੨॥ 
ਨ ਪਦ ਅਰਥ : ਫਲਤੇ--ਫਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰ-ਕਰੜਾ। 

ਪਲਤੇ-ਚੁਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨ 
ਨ ਅਰਥ “ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਸਮੇਂ 

0 ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? 

0 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੰਦ-ਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
(4 ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲੀ ਨਨ ਲਵ ਹੀ 
0 ਪ੍ਰ: ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹਾਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

(1 ਉ: ੨. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ੧. ਧਰਤੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ : 

ਪਿ ਕੋਈ ਲਾਲ ਗਰਮ ਕਰੜਾ ਲੋਹਾ ਚੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੈਘ (ਜਿਸ ਵੇਲੋ)-ਆਸਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਦੇਖੋ, 

0 ਵਿਚ ਸਾੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੭ ਦੀ ਟੂਕ । 
2 4੨੧੨੧੨੬੯੦੦੨੦੨੨੦੬੦੬੦੦੨੦੬੨੨੬੦੦੦੬੨੦੬੬੦੬੯੬੬੪੨੯੬੬੯੬੬੦੯੬੬੧੨੦੦੦੯੬੦੦੯੨੦੦੬੦੦੦੦੯੨੬੧੦੦੨੦੦ 9੨6੩2 

ਗਾਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-੫ਪੰਨਾ ੩੧੭ 

੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਦ ਦੂਤਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ 
ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਕੇ ਗਲ ਵਿਚ ਰੱਸਾ 
ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ : 

. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਕੋਈ ਭੀ (ਆਸ) ਇੱਛਾ (ਤਮੰਨਾ) ਪੂਰੀ ਨਾ 
ਹੋਈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਐਵੇਂ 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ । 

. ਇਹ ਅਕਿਰਤਘਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਜਾਣਦਾ । ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮੁ-ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, 

ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਜੂਨਾਂ 

ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 
. ਹੁਣ ਜਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, 

ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ 
ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।" 
ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ 
ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਤਾਰ ਉਸ 
ਅਕਿਰਤਘਣ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

. ਹੈਂ ਭਾਈ ! ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ, ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ 
ਜੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇਂਦਾ (ਇਕ 
ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ) 
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲੈ 
ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਮੇਟ ਲੀਤਾ। 
ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? 

੮. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਭੀ 
ਅਕਿਰਤਘਣ ਹੈਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ` ਅਖ਼ੀਰ ਢਹਿ ਕੇ 
ਧਰਤੀ `ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ।੩੨। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ 
ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤਘਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈ 

ਝਗੜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 
ਭੋਗਦਿਆਂ ਮਰਦਾ ਤਕ ਕੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ 
ਨੇ ਉਸੇ ਤਪੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇ' ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਕ 

ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 

ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮਾੜੇ-ਪਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮ 

ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ 

੯ ਅਤ 

ਇਕ 2੬੫੨੦੦੨੨੬੧੨੦੦੬% 
( 

੨੦੨ ਵਾ 
੧ 
ਕ, ਰਾ 

੧966 

੧੬ 

੧੨੦੦੦੬ ੨ 

<< ੨੧੨੯੦ 

੧੦੫੦੦ ੧< 
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੮6੨੨੦੨੪੨੦੬੯੬੩੦੨੯੦੯੬੬੧੨੦੨੨੬੦੬੪੬੦੬੯੬੪੬੬੦੦੪੦੨੦੪੦੨੦੨੨੩੬੬ 6੨6੨੦੨੦੨੦੦੦੦੨੬੧੬੦੨੬੦੦੦੦੯੬੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੬੪੨੪੩੭) 1) 

| ਨ ਦੂ, ਦਾ “੮੬੩ ਉ ਇਦਾ ੨ ੧੬ ੬੧ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਪਾਪ ਨਾਮ _ ਉ: ੪. ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਨ 

੯ 
( (4 ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

_ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 
6 0 

ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੂ ($ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਉ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ? 
0) ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਗ ਵਲੋਂ ਅਮੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ _ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨ 
0 ਮੰਗ ਭੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰੀਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (4 
(0 ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ੬. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੀ 
ਉਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆਂ 00 
( ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। । 
ਹ ਭੁੱਖ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ___ 2 ਹੋਂ ਮਿੱਤਰੋ । ਜੋ ਉਸ ਦੀ (ਮਹਾਂ ਉੱਤਮ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ) 
੧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇ 
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ੯. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸਤਿਗੁਰੂ $ 

ਸਲੋਕ 90: ਲੂ । ਸੀ ਵੀ ਨ 

੧. ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ ਰੀ 0 
0 ੨. ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥ ੍ (0 
0 ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ੧. ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ॥( ਨ = ੜੇ ਸਿ ੨ 0 | ੪. ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ ਨ ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ॥ 0 
੧ ੫. ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ - ਚਂ ਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ ( 
੬. ਰਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥ ਹਰ 0( # 2 ਕਦ ਮੈ 6 ੭. ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ੨. ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਸੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ ਨ ੍ ੨ ਨੂ 0 
0 ੮. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥ 
ਨ ਰਿ ੪. ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਨੰ ਨ ਨਾਮੁ ਧਨੂ ਮਾਲੁ ॥੧॥ . ਨਾ 0 
ਹੀ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਬਿਬੇਕ--ਪਰਖ । ਬਾਸਨਾ-ਸੁਰੀਧੀ । ਦਸ ਗਰ ਇਆ ਲੀਕ ਕਿੱਲ “ਗੁਰਸਸੂ ਉ ਵੇ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ | 
॥ 1 ੫. ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ __ ਨੰ (੧ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਜੋ ਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫੈ । ਨੂ ਪ੍ਰ ਹੁ ! ਜੀ ਗੁਰੂ ਰ ਗੁਰਮੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਹਰ ਮਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ੬. ਜਿ ਠਗੀ ਆਵ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ (੍ 

੍ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਓਸ ਤੇ ਛ ੧ ਉਂ: _ ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੁਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਨ 
। ਅਣਗਿਣਤ _ਅਧਿਕਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ __ 2. ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ (4 (ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ : ੮. ਜਿ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਏ _ ਨ ੪ 0 (1 ਉਹ ੧. ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸੋ ਜੋਤੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
0 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟ ਅਰਥ . ਸਾਰ-ਭੇਤ। ਨ ਜਾਪੈ-ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 0) ਰਖ ਹਾ ( ਿ ਰਿ ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਥਾਇ ਪਾਵੈ--ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ-ਰੱਬੀ । 
ਮੀ ਕਲਾ ਬੀਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਵੀਚਾਰ, ਉਹ ਵੀਚਾਰ, ਨੂੰ ਨ ਉ ੨- ਹੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ (ਜਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਝਰਮ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ( ਹੀ 
0 ਹਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ : ਰੰ 
0 __ ੩. ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ _ ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨੂ 
ਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ ? ਮਹ 

ਪ੍ਰ: ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ? ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲੀ-ਭੇਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ੍ 
੨੦੨%੨੦%੨੭੨੨੨੭੨੨% 1੦੫੧੦ ੧੨੨੦੧ ੩੬ 

ਵਿ ਕੇ ੨੪੨੪੨੪੨੩੩੨੩੨੪੦੨੩੦<੩੬੭੩੦੦ 9੨੦੨0੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦=6੨੦ਵ੯੨੦੨੯੨੬੦੦੦੬੦੦੦੦੯੬੦੬੯੬੬੦੦੨੬੬ ਇਆ ਦਿਆ ਆ) 
੧੦੨੧੦੨੧੨੦੨੦ਣ੦੨੦੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੦6੬੦੨੦੦੦੨੧੨੭ ਦਾ 
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। 

੧ [ਅਨ ਾਂ ਤਾ =ਲਾ, ਗਾ ਲਾ ਰਲਾ. ਲਾ, ਰਲ ਲਾ ਪਲਾ ਲਾ, 

ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ _ਉ: ੧. (ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਇਉਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਲੈਣੀ ਕਿ-) ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ 

& ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ! ਮੂ 
ਸੰ __ ੨. ਪਰ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ'। 0 
0 ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ੨. ਹੇ ਸਾਈਂ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੋ ਨ 
ਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 0 
ਮਹ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ' ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। _ _ ਨੂ 

ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੩. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ', 8 

0 ੩. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨ ਗੱਡ ਕੇ (ਚਿਤ ਜੋੜ ਕੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ( 

ਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
0 ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੪. ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ' (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਨੂ 
ਹਰ ੪. ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ (ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਿੰਦ, ਸਰੀਰ, ਚੰਮ, ਹੱਡ ਤੇਰਾ ਨ 

ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ) ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੍ । 

0੧ ੫. (ਪਰ) ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂ ਜੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੇ 0 
ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਮ 
(੧ ੬ .ਜੋ ਸਿੱਖ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗੀ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਹੈ।੩੩।੧ਸੁਧੁ। । 
੍ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਾਰਥ - ਆਖ਼ਰੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂ 
ਮਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ 
[2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ _ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨ 
ਹੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨ 
0 __ ੮.ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ _ ਰੁੱਖ ਲੈ, ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ! ਸਾਡੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ 
0 ਪਤੀਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ __ਲੱਗਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਹੀ ਸੈਭਾਲੇਂਗਾ। $$ 

ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈ 
ਉਹ ਤਰ ਵਨ ਇਤ ਮਦ 
( ਪਉੜੀ ॥ ਕਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ £ 

॥ ੧. ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ- 
(0 ਤੁਹਿ ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੁਰਮਤਿ 1 

੨. ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ 1 ਨ 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥ ਦੂਜਰ ਗਲੈਕਵਿਚ ਇਹ ਦਧਚ ਹਲ ਸਗ ਤੀ ਜਰੀ 

ਰਿਸ ਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਹਉ (ਸਨ ਦੀ ਲੀ ਮਿਲਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿਖ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ 
0 ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ (0 

ਨ ੪. ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੧8 

ਸਿ. 4 1੨੭੧੨ 0੫. ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਚਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰ ਦਿਤੀ, ਇਹ 8 
ਰੁ ਫਲ ਰੇ ਵੀਚਾਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ, ਨੂ 

ਰਿ ___ ਜੋ ਅਗਮ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ॥ 
1 _ 1੧੧੧ , ਜੱੜ ਸਹ : ਸੂੱਛ, ਠੀਕ, ਦਰੁੱਸਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਤ੍ਟੀਆਂ ੍ 

। ੭ ੍ ਨਾ ਹੋਣ, ਖ਼ਾਲਸ, ਨਿਰਦੋਖ । ਨ 
( ਅਰਥਾਂ“ _ (ਅ) ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ । 1 

। ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਥੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜੋ ਪਦ 'ਸੁਧ' ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਥੇ 
੍ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਭੇਦ (ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 

%੨੬੦੨੬੦੨੦੨੦੨੦੪੬੦੬੦੩੬੦੦੦੬੦੨੨੬੬੬੨੦੨੬੦੬੦੦੦੬੬੦੨੬੦੨੬੦੦੬੯੬੪੨੬੯੨੪੬੦੨੦੨੨੯੬੦੨੬੦੨੦੦੬੦੨੬੯੬੦੦੦੨੦੦੨੦੩੦ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਨ £ (੬੦੦) ਗਾਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ %: ੪-ਪੰਨਾ ੩੧੯ 
(੩੯੬੦=6ਟ੯੬੯੦(ਟ6੦੦੦੦੦੯੨੦੨੯੨੯੦੦੨੯੯੨੦੨੧੨੯੬੯੨੦੨੯ਟ੦੨੦੬੦੨੯੨੯੬੦੨੯੬੦੨੦੬੦੨0੬6੬੧੦੯੨੦੬੦੦੦੦੦੬੦੨੦੬੨੦੨੯੬੯੨੦੦੦੨੦੬੦੦੦੨੯੨੦੦੦੨੦੬੦੦੦੨੨ 

ਸਿਰਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਿ ਬੀੜ, ਜੋ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ _ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 
੬ 

॥ 0] 
ਹੈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ : ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀ $ 
ਮੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ _ਕੀਤੀ, ਥੁੜ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਮਹ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ, ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ _ ਦੀ ਟੂਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉ' ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ੍  
ਮਹ ਵਾਰ ਤੇ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ __ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਸੁਧੁ' ਯਾ 'ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ' ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ; 
6 ਬੀੜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੌਖ ਲਈ _ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਦਰ 
ਉ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਨਕੂਲ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ (ਦਰ, ਸੰਥਤਾ ਧੌਥਂ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸ਼ਾਓਬ, ਪੰਨਾ ੧੦੭੬) 
ਰਿ ਸਲੋਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਨ। ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨ 

06 ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ _ਵਿਚ ਕੁਲ ੩੩ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ੨੬ ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ $ 
। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਉੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। 00 

੧੧ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਲਾ ਨੰ: ੨੭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰ: ੩੧ ਤਕ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੈ 
| ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ' ਨਿਸਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਖ਼ੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨ 
ਸਿ ਉਹ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ _ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ੩੩ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 
੬੧ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ੨੮ ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ 

ਪਿ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਂ _ ਇਹ ਵਾਰ ੨੮ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਿ 

($ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ _ ਜੀ ਨੇ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੨੯ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੂ 
0 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਲੋਕ __ਰਲਾਈਆਂ । ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੬੮ ਹੈ, ਪਉੜੀ ਨੰ: ੧੫ ਨੂੰ 
(6 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭੀ ਮਹਲਿਆਂ ਤੇ ੨੦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ- ਨ 

(ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋਕ _ ਜੋੜ ੬੨। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਨੂ 
(| ਕਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਲ ਜੋੜ ੬੮ ਹੈ। ( 
&%1 ਦੱ ਹੂ ਚੁ ਕੇ ੨ 3 2 ੨ ਮਿ 

ਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਲੋਂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ਲਿਖਣੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ( 
&[ 'ਅਰੈਭੇ ਪਰ ਜਿਥੇ ਮਹਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ _ ੫੩ । 
(0 ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਸਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਦੇ ਜਲ % (4 
ਉਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਫ਼ੈਦ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਥਾਉ' ਗਰ/ਅਮਰਦਾਸ ਜਹੀ ਦੈਸਲੋਕ' 9 
੍ ਥਾਈਂ ਬਰੀਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਹਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ । ਮਗਰੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ ਕਲ ਜੋੜ 2੯ (੍ 
(8 ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾ ਵਰ ਨਿਹ 
0 ਰਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਪਰ ਮਹਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ... ਹੀ ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ (ਜੇ ਅਰਜਕ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਦ ਆ ਉਇ ਹਾ 0 
ਮੰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਟੂਕ 'ਸੁਧੁ' ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿ ਹੀ ਆ ਚ ਰਾ ਰਿ ਨ 
( ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਚਨਹਾਰ _ ਹਦ ਸਦਾ ਹਉ 
( = ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ੩= 0) 
(6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੰ ਕਿ ਮੰ ਇ 696 ਨ 
06 __ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਸਵ ਰਿ ਹੱ 
੍ ਸੂਚਨਾ ਲਗ ਪਗ ਸਭ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸੈਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੱ ਲਾਲ ਜੀ ਰ੍ 0 
(; ਤੇ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਵਿ ਦਿਨੀ ਸਤੀ 
($ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ _`7 ਦੇ ਹਨ ਤੋ ਦਰ ੬ ਰਿ 
(ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਲਦ-ਸਜ/ 1ਵ ਨਹ ਹੀ ਸਕ ਜੀਮਕਰਿਰੂ ਰਗਜਿਲਿ 
($ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਇਕਵਾਰਗੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ੨੮ ਪਉੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ੨੭ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ । 
$ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਇਸ _”ਪੰਟੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ 
(ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਮਾਪਣੀ ਪਉੜੀ ਨੰ: ਹਨ ਆ ਮਲ ਰਜਿ ਦਬ ਵਹੀ 
0 ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਦ 'ਸੁਧੁ _ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਖੋ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ 0 
ਹਉ ਕੀਚੇ' ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣਾ _ 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂ 
(6 ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਪਰ ਮਹਲੇ ਸੂਚਕ ਪਤੇ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਾਰ” ਦੀਆਂ ਨ 
ਮਹ ਯਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਮੁੜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੂੰ 

= 2, ਵਾ, 
(91੬ ੨੬੦ 

। 6 4 (ਤੱ ਮਰ ਨ ੨ (੧ 0 ਰੰ 6 0) (4) ੧1 0 0 0) ੧1 0 0 | 0) ੧ ਰੇ ੯ ਪੇ ਰੰ ) 0 0 ਕਮ ) ੧ ੧0 ਿ ਆ, 9 ੧੮ (0 ਪੱ 9 ਪੇ )' ੫ 1 ਰੇ ਹਉ. ਪਿ ) 
1 & ੧ 00 0 0 ੫ (੩੧ ੧ 0 6 << ॥ ਹੂ ਕਲਾਂ ਕਲਾ ਰਲਾ 

ਰੰ 
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ਨੀ 
0 
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ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ 0 
“ 0) 

ਇੱ (0 
4 ਦਬ 

੨ 

ਮੰ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ 
( 

0 
ਜੰ 

੧ਓਂ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਿ 

&) ਰੋ 1%2 ਵਰ 0 

ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ। 
0 

ਹੋ 
ਚਾਉ ੧੬ 

(0 (ਇਹ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ) ਰਾਇ ਕਮਲ ਦੀਨ ਮੌਜਦੀਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰ ਗਾਉਣੀ । ੧0 
0 ਠ ੪ ੯ ੨ ਸੇ ਰੇ # ਵਾ 00 

ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਤੇ ਮੌਜਦੀਨ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ' ਵਿਚ ਇਸ ਉਹ 

&; ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ-- ਰ 0 
: ਦਿ . <. ੪ ੧ 

ਇਕ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਿਰਾਉ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਇ ਸਾਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਪਿਉ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵੰਡਣ 8 

6 ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਟ-ਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੱਲ ਸਕੇ, ਮੱਲ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਭਰਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਕੇ (ਮਾਮਲਾ) ਨੂ 

ਘ ਤ ਦੇ 1 3੪ ਚ ਰਖ 04 ਆ ੨੪ 2 ੧ 

ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਿਰਾਉ ਸਾਰੈਗ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਨ 

੍ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇ ਸਾਰੰਗ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਨਿਰੇ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਰਿ 

6 ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। (0 

0 ਇਹ ਕਮਾਲਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਭਿਰਾਉ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੀਕੁਰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ । ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ & 

ਮੁਜਰਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਿਰਾਉ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਨ 

(ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣਹਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹੀ । ਫਿਰ “ਭਿਰਾ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ । ਰਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕਮਾਲਦੀ ਦੀ ਮੂ 

(6 ਨੀਯਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਟਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨ 

( ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਾ ਲੀਤਾ । ਨ 

( ਕਮਾਲਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਸੈਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਕੂ 

| ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਰਾਇ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਛੜ ਮੌਜਦੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਠਹਿਰੀ। ੧ 
ਕੋਈ ਕਾਲ ਉਸ (ਰਣਧੀਰ ਇਹ ਮੌਜਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਨਕਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ (ਧਨੁਖ) ਵਿੱਦਿਆ 

& ਸਿਖਾਲਣ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ, ਪੰਤੂ ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜੁਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਵੈਰ ਸੈਭਾਲਿਆ। ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੰ 
ਹੇ ? ਪਾ ਵਰ ਉੱਚ ਅ ਪੱ ਇਹ ਛ 

। 

ਹੈ; ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਿ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲਦੀ ੍ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੈਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲਦੀ ਹੁਰੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਰ ਨ; 

0 ਰਣਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 

0) ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਂਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਨਸਬ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਧੁਨ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਰੰ 

6 ਢਾਡੀਆਂ ਗਾਵੀ ਉਸੇ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਇਹ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਮੂ 

6 ਇਹ ਹੈ : 0 
੯ ਰੂ 00 

ਰੰ ਰਾਣਾ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀਂ ਰਣ ਭਾਰਾ ਬਾਹੀ ॥ ਪਿ 
0 ਮੌਜੁੱਦੀਂ ਤਲਵੰਡੀਓ' ਚੜਿਆ ਸਾਬਾਹੀ ॥ (4 
0 ਢਾਲੀਂ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ ਫੂਲੇ ਅਕ ਕਾਹੀ ॥ ਹੀ 

ਜੁੱਟੇ ਆਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨੌਜੇ ਝਲਕਾਹੀ ॥ ( 

ਲੀ ਮੌਜੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਧਾਹੀ ॥ ਮਹ 

1 ੩ 0 
9 ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ : ਮਹ 

॥। 
1 

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ॥ (ਬਾਣਾ ਭਿਉਰਾ/ ਮਰ 
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ਕਦ ਰਲਾ ਰਲਾ ਲਾ 



ਨਿਾਂ ਝ$£ - ੫-੫ਲਾ 
੧ ੨੧੬ 

ਹੈ 
ਵਿ 404 ੧੫ 

|] 

੨੨੦੧੬੦੦੧੦੦੦੧੨ 

। 

92੬੯੬੦੦ 
ਰਿ 

ਭੇ ਮਨ ਹਉ 

(ਇਉ ਮਾ ਦਿ 
ਅਰਥਾਂ : ਏ ਸੰਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਹੂ 

੨੨੨੯੨੦੨੬ 

ਫ਼ੇ ਕਹਿ ਆਏ 

ਤੇਰੇ 0 

ਸ਼ਹੰਹਿਲ਼ ਜਾ 
੨੨੯੨੬੧੨੧੦੧ 

ਰੱ ਕਹਿ 
ਹੈ ॥ 

ਫ਼ ਸਵਰ 00 

(੧੯. (4 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੂ ਸਬਰ ਰਹਣਾ ਜ ਕੇ 

ਸਿਧਾਂਤਕ 
੭੨੦੨੨੦੦੨੦੨੦ ਸਰ ॥ 

ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ | 

ਰੇ ਨ 

੨੬੯੬੬੪੦੦੦੬ 
ਲੋਕ ਮ: ੫ 

ਵੋ ! ਐਸਾ ਗੁ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੀ 

(7੨੦੬੦੬੦੬੦੬ 

ਸਲਕ 
ਜਪੈ 

ਉ: ੬੧9੫0 
ਸਹਿਤ ਉਸ ਗੁ 

ਕੇ ਸਦਾ ( 

ਰੰ 
ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ 

``ਗੀ ਉਠ ਅਦਿ ਨੂ ਮਨ, ਤਨ ਕਰ 
0 

ਲਹ ੧. ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

੨. ਹੀ 
ਨਾ 

 ਉਠਾਓਗੇ ? ॥ 

ਹੀ 8
 

॥ 

ਆ 
ਕਸ਼ਟ ਕਿਉ” ਉ ਨਾਮ ਨੂੰ 

| <. ਬਰ ਜਨ ਪਦਾਰਥ 

ਸਿ ਪਲ 

2. 
ਚ 

ਰੱ 

ਰੇ 

੨੫ ਉਸ 

1 

00 
ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਕਟਿਆ 

: _ ਤੁਸੀਂ ਉ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁ 
ਹੈ, (ਚ 

ਵਾਂਗਾ। ਨ 

ਹ 

ਮਰਨ ਦੁਖੁ 

॥ 

ਪ੍ਰ: 
ਕਿਉਂਕਿ ਮ

ਤ
 

ਲਿਵ ਲਾ 
ਡੌਂ ( 

ਹੂ ਕ(ਨਜ ਰਜਨਮ ਕਰ 
ਨ 

ਵੈ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਵਾ ਲਬ 

ਨ 

। 

0 

ਤਰੇ 

ਸਦਕਾ 
ਲਿਵ ਲੱਗ 

੩ 0 

| - ਆ 
2੨ . ਦਾ ਗਲਲ 

0 ੪. ਸੈਤ 
ਸਚਾ ਤਾਣੁ 

ਨਮ 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ` ਮਿਲਕੇ ਮੇਰਾ 
ਹਰੀ ਨੂ 

ਨਾਨਕ 
ਨੇ। ਨਿਰਬਾਣੁ 

ਰਤ - 7 

ਹੀਨ ਹਲ ਥੀ 

। 
ਜਲ ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ ਰਾ ਦੀ 

ਉਆ ; ਉ
ਤ
 

ਮਰ 

ਮੰ 

< 

--ਵਿਆਪਕ ਪਿ 
ਦੇ 

= 

"੩ 
ਦੀ 

ਡ 

0) 

॥ 
ਅਰਥ 

ਹਰੇਕ 

ਲੀ ਕਰਾ ਜਾਵੇਗਾ 

[ ਸਭ ਨ 

(ਆ ਣ-ਚੌਕੀ ਤਹ 
ਪਨ ਪੱਤਰ (ਨ [ 

ਨ 
', ਬਲ | 

੬ 

ਰਾ 

0 
ਪੁਰਖ ਤਤਾਣ--ਆਸਰਾ 

ਦਂ 
ਜੀ! ਐਹੋ 

ਹੇ ਭਾਈ। ਐਹੋ ੧ 

. ਕੰਗ __ ਅਰਰ: 
ਦਾ ਹੈ? . ਜੋ .. ਆ

 
ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨਾਲ ਸੈ' 

ਮੂ ਜਾਨਣ 

ਸਫਲ ਕਿਸ ਸਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੇ ਕਦ ੬ 

0) 

ਆਉਣਾ 

ਆਇਆ 

ਲਟ 

ਨ 

੍ ੪੫ 
ਹੈ। ਲਾ 

ਰਲ 

ਰੈ 

। ਉਸੇ ਦਾ 
ਜਪਦਾ 

੭ 
ਦੁ 

ਹਰੀ 
ਮਿਲਦਾ 

0) 

1 ਪ੍ਰ: 

ਭਾਈ ! ਦੁ 

ਨਾਮ 

ਇਮ ਸਿਮਰਿਆ 

ਜਿਹਾ 
ਰੂ (ਭਾਵ 

0 ! ੧ ਹੈ 

ਦੇ 
ਨੂੰ 

ਦਾ ਹਾਂ 

॥ 

੍ 
ਹੀ 

ਨ ਉ: 
੧ ਰਿ 

ਨਿਰਲੇਪ ਖੰਡ ਵੇ 

? 

ਪਾਉਂਦਾ 

ਪਉੜੀ 

ਭਾਣਾ 

ਲੱ 

& 

ਮਨੂਖ 
ਰਾ ਲੇ ਉਸ 

ਨ 

ਕਰ ਹੈ ( 

ਪਲ 
ਤੇਰਾ 

॥ ਨ 

0 

ਮਨੁੱਖ 
ਹਾਂ। 

ਜਾਦਾ ਦੀ 

ਤਕ 
ਸਚੁ 

ਸਮਾਣਾ 
0 

(ਰੰ ੨. ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਉ
ਸ
ੀ
 

ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ 
ਸਭ ਮਾਹਿ 

॥ ਨੂ 

੮੯੬ 
ਤੇ ਵ
ਾ
 

॥ 

& 

ੱ 

) 

4 

ਪ੍ਰ: ਜਨਮ ਰੇ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਖੁ 
ਤੂ ਸਭ ਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਚੇ ਭਾਣਾ । ਹੈ 

0 ਪ੍ਰ: 

- ਦੂ 
(ਸੁਜਾਣੁ 

ਰਿ 

, [੨। 
੧ 

2 

॥੧| 
੧ 

ਹੀ ਉ: ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਸੰਤਾਂ 

੩. ਥਾਨ 
(
੬
 

ਥਾਂ ਰੂ 

ਰਿ 

ਕਣ 

ਲੀ 

੍ 

ਲੈ 

0 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ 
ਸਰਾ ਹੈ।੧ 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ 
ਨੰਤਰਿ-ਥਾਨ, 

ਆਓ 
ਨ 

2 
੨ ਗੁਰੂ 

ਕੇ 

ਦਾਹੀ 

੫. 

“ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ 

--ਸ਼ਰਨ 

ਨ 

08 
(ਵਿ 

ਪਹਰ ਨ ਕੈ। ਸਰਣਾਗਤੀ 
ਹਰ ਤੀ 

ਨ 
ਦੀ ਕਰ 

ਣੂੰ 

ਲਿਦ ਮੰਨਿ, ਮੰਨ 
ਨ 

ਰੀ 

ਨ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 
: ੫ ॥ 

॥ 

੍ ਮਨਿ- 

ਅਰਥ . 

ਤਹਾਡੇ ਮਨ 
ਨ & 

ਮੀ 

ਮ: 
ਘਰਿ ਆਵਉਂ 

ਵਿਚ 

ਸੰਤ ਦਾ ਤੁ 
ਜਿ 

ਹੈ 

ਮੇਰੈ ਨਿਤ ਭਾਵਉ 

ਵੀ 
ਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ 

(8 ਹਰਿ 
ਨਾਵਉ 1 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਨ 

ਲੀ ੧. 
ਸਿ 

ਤਿਸ 
ਨਾਮੇ ਲਿਵ 

7 

ਪ੍ਰ: 
ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹਰ 

ਉਹ ਉਰ 

41 
[ 

੮ 

? 

੧) 

ਉਪ 

ਹਸ ਉਸ ਦੋਂ ਦਾਇਰ ਨ ਦੀ ਥਾ 

11 

ਸੁਣੇ 

ਕੌਕੜ। ਉਸ 
ਹਾ ਤੈਨੰ ਭਾਉਂਦਾ 

। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ 6 

॥ ੩. ਨਾਮੁ 

ਪਵਿਤ੍ਰ 
॥ 

1੨॥ 

ਸਜਣ ! ਚੁ 
! ਜੰ ਝੰਨੂੰ ਹੈ 

ਜੀ! 

ਹੈ 

ਓ) 
ਗ੍ਰਹਿ ਧਨ ਸ੍ਭੁ 

ਗਾਵਉ 

ਪਾਵਉ । 
ਉ: ਦ
ਿ
 

ਵਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ 

ਦੂ ਨ 

( 
ਕੇ 

ਗੁਣ 

ਵਡਕੁ ਰੀ 

ਦਾ 

ਰਹਿਣ 
< 

4 
ਸਭਨਾਂ 

5 

[8 ਸਿ 
ਤਿਸ 

ਸਤ ਪਰਾਹੁਣਾ। 
ਹੈ ਸਦਾ ਬਿ ੧44 

੍ 

ਮੀ 

ਹਰਿ ਨਾਮ 

ਵੇਰੇ | ਆ
ਵ
ੇ
 ਪਖਲ- ਹਾ 

ਰਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਰਐਟ 
ਵਿਚ 

੨੦੩੯ 

ਰਿ ੫. 

“ ਭਲਕੇ-- 
-ਆਵੇ। 

ਵਿਚ 

ਤੰਹੀਂ ਸਾਰੇ 
'। 

%੨੨%੧੨੦੨੦੨੬੧੬ 

ਰੀ 
੬4 ਪਿ ਉਨ # ਇਰਾਨੀ (0 ਲ 

1 ਮੇਰੈ ਘਰਿ--ਮੇਰੇ ਘਰ --ਉਸ 4
 

ਕਰੇ । ਨਾਮੇ --ਮੈਂ 

ਰਾ ੧੨੧੮੦੬ 

& ਮੇਰੈ 
। ਤਿਸ ਕੇ ਪਰ | ਸੈਰ [ਹੈ- 

“ ਗਾਵਾਂ । ਪਾਵਉ 

੨੧੨੦੬੦੬੦੨੬੦ 

2 

ਕਰਾ 
ਦਾ 

ਲੱਗੇ 

(ਜੀ 

ਅਣ ਕੀ ਕ 

ਨੰ ਸਾਫ਼ -ਭਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਵੇ। ਗਾਵਉ 

੧੬੦੦੦੦੦੧੨ 

ਨ ਲਾ ਰਤ 

262226੬6 

ਨ ਵਿਚ | 
੨੧੨੧੨੦੦੦੬੧੨੦੦੨੦੨ 

੯੬੬੬੯੨੬ 



੨੨੧੬੦ 

੨੬੯੨੦੨੦੨੦੨੦ਟ= 

੨੦੨੦੦੦੨੦ਟ੦ਟ੯=੦੨੦੨6=੬ 
੨੬ 

੨੦੨੨੦੦੬੦੦੦੦੯੬ ੨੬ 

੨੧੨੨੦੨੦੦੦੧੨੨੦੦੦੨੦੦੧੦੧੦੧੨੦੬੦੬੦੨੨੨੦੨੬ 

੨੦੧੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦੨੦੦੦=੦੨ 

੧੧੨੦੦੦੦੦੨੦ਣ੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੬੦੬ 
ਆ 

੦੨੦੦੦੯੦੦੦੦੦੧ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ (੬੦੩) ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ ਆ %-ਪੰਨਾ 2੧£ 
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੩. ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। __ 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। 
ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ 

ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਉਸ ਤੋਂ' ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ।੧। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 
ਉਸਤਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਮਿਲਦਾ 
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ੈਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਭਾਣਾ 

ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ 
ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ। 

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿ ਸੈਗ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸੈਤ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੈਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ 
ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ 
ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 
੧. ਚੇਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥ 
੨. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ 

ਚੜਿ ਬੋਹਿਥਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ ॥੧॥ 

੫ਦਾ ਅਰਥ : ਚੇਤਾ ਈ-ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ 
ਹੈ। ਚੇਤਿ-ਸਿਮਰ। ਸਚਾ--ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਧਣੀ-- 
ਮਾਲਕ । ਬੋਹਿਥਿ-ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਪਾਰਿ ਪਉ--ਪਾਰ ਲੰਘ, ਤਰ। 

ਅਰਥ : 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 
. ਐਂ ਜੀਵ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, 
ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ 
ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਯਾਦ 
ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਲੈ, ਸਿਮਰ ਲੈ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ (ਸੈਸਾਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ ।੧। 

ਮ: ੫॥ 
੧. ਵਾਊ ਸੈਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ ॥ 
੨. ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥੨॥ 

<<, 

0੭ ਘਤ <ਹ 

ਇਨੀ ਲੀ ਕਣੀ ਕਣੀ 

ਕਾਂ 

ਪਦਾ ਅਰਲਾ . ਵਾਊ-ਹਵਾ। ਸੰਦੇ-ਦੇ, ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਬਰੀਕ, 
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਰੀਕ । ਪਹਿਰਹਿ-ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਗਰਬਿ-ਅਹੈਕਾਰ 

ਵਿਚ, ਆਕੜ ਨਾਲ ਪਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਰ-ਮੁਰਖ ਮਨੁੱਖ । 

ਛਾਰੁ-ਸੁਆਹ । 

“ਰਥ 

ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣ ਵਿਚ 
ਫੁਲਿਆ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ 

ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਤਲੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ 

ਪਹਿਨਕੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ (ਗਵਾਰ) ਮੂਰਖ ਹੈ। 

੨. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 

ਕਿ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਥੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੨। 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਰੀ ਵਿਚਿ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥ 
੨. ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਤਿਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖੇ ॥ 
੩. ਕਾਮੁ ਕ੍ੌਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੈਗਿ ਸਾਧਾ ਭਖੇ ॥ 
੪. ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਪਰਖੇ ॥ 
੫. ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਉਬਰੇ--ਬਚੇ । ਜਗੈ--ਸੈਸਾਰ । ਭਖੇ-ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਪਰਖੇ-ਪਰਖ ਲਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਚਲਤ-- 
ਕੌਤਕ, ਤਮਾਸ਼ੇ। ਨ ਜਾਪਨੀ-ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਅਰਥ - 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਠਨਾਈਆਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਸੈਸਾਰ (ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਮ ਆਦਿਕ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸੈਗਰਾਮ) ਅੰਦਰ ਓਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਏ ਹਨ। 
ਜੀ! ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਭੀ 
ਹੈ ? 

. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ! ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਅੰਮਿ੍ਤ ਚੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ- 

ਵੇਖ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ। 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ? 

ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ 
ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕੋੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਹ ਰਤ 
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6 ਭਾਵ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ -__ ਅਰਥ : ਹਰ 
ਨ ੨੧ 2 ਆ 0 &[ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਦਬਾ _ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? । 
ਬੂ ਰੋ ਤਤ. - ਜੱਦੀ। -£ = ਣਾ ੪੧ <੫ ੫ ੪ 

ਜੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ (ਗੁੱਸੇ) ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈੱਦਾ ਉ: ੧. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨੂੰਹ 
0) ਹੈ। ਲੋਭ ਸੈਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ! ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨੰ 
ਹੱ ਕ ੨੩, ੨੩ ਆ = ਨ 

&) ਵਿਵੇਕ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਕਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਨ 
ਰੇ ੨ ਦਕਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ 9 ਸਾ 5 
ਨੂ ਲੇ ੯ ਜੀ ਦੀ (ਚੀ ੨. ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੂੰ 

। 1 ਢੀ. ਹੈ ਰੇ << ੦੦ ਅੰ ਰਖ << ੯ 0 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਦ੍ਰਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਰੁਤ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੀ 

(0 ਟਹਿਲ ਕਰ ਕੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।੧। 
ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ 
0 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬੀ- (06 
ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ? ੧. ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਿ 
0) ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਭੁ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ 
ਟ ੨੫ ਘ _ ਇ ੍ 2 

ਹਮ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ੨. ਕੁਮਿੜ੍ਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਨ 

(੪6 ਰਾ ਗਾ ਇਕ ਵਿਖ ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥੨॥ ਹੀ 
੧) ਪ੍ਰ: __ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ 
20 ਲਾ ਰਾ ਦਾ ਪਖ ਕੰ ਣ ਰਾ, “, (ਸੂ ਹ 

| ਹਨ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ _... ' ਮੱਰਾੜ ਕੁਮਿਤ੍ਰ 'ਕੁ-ਮਿਤ੍ ਰਿ ਮਿੱਤਰ, ਭੈੜੇ ਉਹ 
1 ਉਹ ਕਿਰਪਾ-ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਮਿੱਤਰ। ਕਾਂਢੀਅਹਿ-ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਣੀਦੇ। ਵਿਖ-ਕਦਮ, ਪੌਰ। 1 
ਮਰ ਨ 0 
ਮੰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ? ` ਆਰਥਾ : ॥ 
॥ ਵਰ “ਰਾ ੨ ੩ ਦਿ ਦਮ ਇਆ ਲੀ . 00 
0) ਉਂ: ੫. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹੋ _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਮਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
੍ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।੨। ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨ 
[1 ੮੨ ੨ ਨ 

ਹਰ ਭਾਵਾਰਥ “ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋੜ ਨਿਭ ਸਕੇ ? ਸੀ 

(1 ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। _ ਉਂ: ੧. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੋਸਤੀ ਉਸੇ (1 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 0 
0 ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ। & 

੩੫ , & << ਦੇ &% 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ੨. ਐ ਭਾਈਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਮਿੱਤ੍ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 
ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ) ਨਾਲ ਇਕ ਕਦਮ ਨੂ 
(8 ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ (ਇਸ ਲਈ ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨ 
(8 ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ-ਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਨਾ ਮੋਹ ਵਧਾਂਦੇ ਫਿਰੋ)।੨। ੍ 
0 ਭੌਲਿਆ! ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸਵਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਣ ਪਉੜੀ॥ ( 
00 ੨੪ ੪ ਦੂ 0 ਸਰ ੭੨੧ <<. ਪਦ ਜਿ 

੧ [4 ੧ 0 

ਸਿ ੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ॥ ਹੈ 
0) ਜਾਣ ਹਨ। 0) (0 ੨. ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥ ਨ 
00 ੪ 6 ਮਹ ਸਿ ੩. ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ॥ % 
। ੧੧ ੪੧. %, 

[ਉ[ % ਕਸ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਈਦ ਬਲਾ ੪. ਸਗਲ ਮਨੌਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ॥ _ $ 
4 ਜਿਤ ਵੈ ਚਿਤਿ < ੧ 0 ਆ ਹੂ ੫. ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ ਨੂ 
% _ ੨. ਜਿਤ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਾ 06 
ਲੀ ਫਿਟ ਉਰ ਪਦਾ ਅਰਥ . ਨਿਧਾਨੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਮਿਲਿ-ਮਿਲ ਕੇ । ਜਿਸੁ- ਕੀ 

ਿ ਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥੧॥ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਤਿਖਾ-ਤ੍ਰੇਹ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ। ਕਾਈ-ਕੋਈ। 
00 ਟ੍ & - << ਆ < 00 

ਨ ਪਦਾ ਅਰਥ  ਜਿਤੁ-ਜਿਸ। ਚਿਤਿ-ਚਿਤ ਵਿਚ। ਜਿਤੁ _ ਪੁੰਨਿਆ-ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਾ ਪਦੁ-ਅਟੱਲ ਦਰਜਾ, ਅਮਰ ਨ 

ਮੱ ਦਿਨਿ-ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚ । ਭਲੇਰੀ-ਭਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮੰਦੀ, ਭੈੜੀ। _ਪਦ, ਨਾ ਮਰਨੇ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਹ 

0 ਰਤਿ-ਸਮਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 0 
੧੬੦੦੨੦੨੦੦੬੬੦੪੨੦੦੬੦੦੨੬੦੦੨੬੦੨੬੦੦੨੦੧੨੦੨੬੫੬੦੨੦੦੦੬੦੦੨੦੦੦੬੦੦੨੦੨੦੦੨੨੦੨੬੬੪੨੨੦੦੨੬੦੦੨੬੬੦੧ 
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/ਲਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਲ ਜਨ (੬੦੫) ਗਾਉਣਾ ਕਾ ਵਾਰ ਆ ੫-ਪੱਨਾ 29-$੬ 
(7੨੨੦੬੦੨੧੯੨੦੨੦੬੯੩੨੦੦੯੨੦੦੦੨੪੬੬੪੬੦੨੦੨੬੯੬੪੦੬੦੨੦੦੨੬੪੨੦੦੬੨੦੬੦੨੦੦੯੬੯੦੨੦੬੦੨੯੬੯੦6੨੦੨੦੨੯ਣ੯੬੨੦੦੯੬੯੦੦੨੦੨੦੬੬੬੦ 
0) 

ਹੀ ਅਰਥਾਂ : ਪਦ ਅਰਥ : ਡਿਠੜੋ-ਦੇਖਿਆ। ਹਭ ਠਾਇ-ਸਾਰੀਆਂ 

ਲੀ ਹਜ਼ੁਰ ! ਤਿਸ਼ਨਾ-ਰੁਪੀ ਤੋਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ _ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ। ਠਾਇ-ਥਾਂ। ਉਣ-ਖ਼ਾਲੀ। ਕਾਈ-ਕੋਈ। 
੍ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਰੈ 7 ਰ ਜਾਇ-ਥਾਂ। ਸੁਆਉ--ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ। ਭੇਟਿਆ- 
0 ਰ 

60 'ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। 
ਨ ਇਕ ਅਮੁੱਕ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ! ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਥ - 
ਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੀਵੀਏ। _ ਪ੍ਰ: _ ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ ! ਕੀ, ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ 
&£ ___ ੨. ਹਾਂ ! ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ 

(6 ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ? 
ਮਹ ਜੀ ! ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ __ਊ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 
ਮ੍ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੀ 
0) ਉਂ: ੩. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 
ਹਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸੁਆਦ 
ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ? 
ਹਰ ਰਹਿੰਦੀ । ਉ: ੩. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਦੇ ਲੱਭ ਪੈਣ ਦਾ (ਸੁਆਦ) ਅਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 
& __ ੪. ਐ ਸੱਜਣਾ! ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਤੋਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਮਨੌਰਥ) ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ 
ਹੀ ਸੈਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲਖਤਾ, ਜਾਚ 
0 ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ।੧। 
0 = ਕੇ. ਵਾਲ 

(0 ਜਿਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
॥॥ ਨ ਲੂ ੩ ੧9੬੫ < ਮ.੫॥ 
0 ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ `ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆਂ << 
ਨ ਨ ਪਿ ੧. ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥ 
( ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 

0 ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ __?- ਖੋ ਸਹ ਵੀ ਸਾਇ 
ਨੀ ਘ ੨੩ ਯ (੦ ਕਅ ਕੇ ਕੱਚ | 

(0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥ 
ਨ ਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਦ ਅਰਥ : ਦਾਮਨੀ--ਬਿਜਲੀ। ਚਮਤਕਾਰ-ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। 

। ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।੩। ਖੇ-ਦਾ। ਵਥੁ-ਵਸਤ, ਚੀਜ਼। ਸਾਇ-ਏਹੀ। ਧਣੀ-ਮਾਲਕ। 
੧1 %= ਪਯ 

0! ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ _ ਨਾਉਂ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ-ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਥ : 

0 ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹਜ਼ੂਰ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। 

$ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ _ ਊ: ੧. ਐ ਸੱਜਣੋਂ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ (ਪਸਾਰੇ) ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸੇ 

6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ` (ਚਮਤਕਾਰ) 

੧੧ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤ੍ਹ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਲੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰ: __ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ 
ਇੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 
& ਚਲ ਸਕਦੇ । ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੋਈ ? 
00 ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਮਿੱਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਂ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ _ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਅਸਲ 
( ਮਿੱਤ੍ਤਾ ਰੈਢੋ , ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਿੱਤ੍ਤਾ ਕੇਵਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(੧ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 
( 2੩ 

0 ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ ਵਸਤੂ ਹੈ।੨ 
0! ੧. ਡਿਠੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ॥ ਪਉੜੀ ॥ 
੧1੯ ਤਾ ਖਅ 

ਨ ੨. ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ ਸੁਆਉ ੧. ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
0 ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ _ਭੇਟਿਆ ॥੧॥ ੨. ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧਸੈਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੈਗੁ ਮਾਣੀ ॥ 
&੮੬੦੨੬੦੨੬੦੬੬੦੬੦੨੬੦੨੬੬੧੬੦੨੪੬੪੪੬੦੨੬੯੦੦੧੬੪੪੬੦੨੬੪੬੬੦੪੬੦੪੬੦੨੬੦੨੬੦੦੬੦੦੬੦੪੬੦੬੦੬੦੦੨੦੦੨੬੦੦੨੬੬ 

੨੦੦੨੦੬੬੦ 

1 ੨੪੯੭ 

ਣਾ 

ਣਾ 
ਟੇ 

੦ 

ਵਨ ਜੰ 

੨ 

੬੯੮੬੧੦੬੦੬ 

੧੨੨੦੬ 

੨੦੨0੨੦੬੦੧੬੦੨੦੦੦੨੦੬੦੬ 

੨੦<੨੨੧= 

ਵੱ 
ਲਾ, 

੨੦੨੦੬੦੬੦੦੦੬੦੬ 

ਣ6ਵ੧ਟ੦= 

ਸਿਦਕ 

੨੦੧੦੬੦੦੦੧੦੦੦੧੦੬੦੬੦੦੦ 

੧੦੨੦੨੨੦੬ 



9 ੧੧੧੬੯) 

੨੦੩ 

੨੦੦੦੬੦੦੬੯੬੦੬੧੦੨੦੧ 

1 ੧ 

ਤਨ 

ਲੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਛ ਜਾ (੬੦੬) ਗਉੜੀ ਕਾਂ ਵਾਰ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੩੧੬ 
੧੨੧੨੦੦੧੦੯੨੦੨੦੨੯੨੧੨੯੨੦੦੦੨੧੨੦੨੬੬੬੧੬੯੨੨੦੨੦੧੨੦੦੦੨੨੧੨੯੨੬੬੬੬੬੯੬੬੦੨੪੬੦੬੦੦੬੩੧੦੦੬੦੬੬੪ 

੩. ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ ਨ 
੪. ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥ ੧. ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ ॥ ਨੂੰ 
੫. ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥੪॥ ੨. ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੋ ਦੁਖੁ ॥੧॥ ਹਰ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਸੋਧਿ-ਸੋਧ, ਸੋਧੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਦ ਅਰਥ : ਨੈਣੀ-ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ। ਮੂਲਿ ਨ- ਨ 
ਸੋਧ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ। ਕੀਮ-ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ। _ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੍ 
ਰੈਗੁ-ਅਨੰਦ। ਖਾਣੀ-ਖਾਣ, ਭੌਡਾਰ। ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥੇ “ਤੇ । ਅਰਥ : 00 

ਸਿਮਰਿ-ਸਿਮਰੇ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਣੀ--ਜੀਵ। ਤੋਸਾ-ਰਾਹ ਦਾ ਪੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂੰ 
ਖ਼ਰਚ | ਦਿਚੈ-ਦੇਹ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਹਮਾਣੀ-ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 

ਮਕਜਜਾਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
ਅਰਲ . ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੰ 

ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੇ-ਕੀਮਤਾ ਕਹਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂ 
_ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਨੂ 

ਸਕੋਗੇ ? __ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 0 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ, ਸਿੰਮਿ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ? ਨੂੰ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ _ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਨ 
ਇਕ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ (ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਭੀ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।%। 6 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਮ: ੫॥ 8 

ਪ੍ਰ: ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 0 
ਉਸ ਟਉਲਜਮ ਦੀ ਅਨਦ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਅਮਵਿਆਰਰਵਤ- ਮਨ ਮਈ ਸਾਬ ਸਿਲੀ ਸਰਨਾ ਲਿਆ 

ਉ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੀ ਅਮਾਪ ਹੈ, _?' ਨਾਨੋਕਂ ਸੈਂ ਸਾਬਾਸਿ । 
ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਓਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੨॥ ੍ 

ਜੋ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਥ : ਮੁਠੜੇ-ਲੁੱਟੇ ਗਏ । ਸਾਥ-ਕਾਫ਼ਲੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨ 
੩. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹੋ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ _ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। । 

ਹੈ; (ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ)। ਸਾਬਾਸਿ-ਧੈਨ ਹਨ। 0 
੪. ਪਰ ਓਹੀ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨ ਹਰ 
ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਉ ਨੀ 

੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਗਾ ਜਿਲ ਹਦ ਨਾਮ ਦਾ ਵਹਾ ਨਹੀ ਸਿਸ 
ਏਥੇ ਪਰਾਹੁਣਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਿਆਲ ਹੈ? % 

ਤੋਸਾ ਦੇਵੋ। ਇਹੋ ਇਕ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੱਚ ਜਾਣੋ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ-ਰੂਪ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨ 

ਰਿ ਸਾਫਰਦਾਰੀ ਦਵੇਗੀ; ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਨ ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ। ਨ 

ਭਾਵਾਰਲਾ : ਉਪਰ ਆਈ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 
ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਨੁਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ (ਇਥੇ ਉਥੇ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 
ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਿਣਕੇ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।੨ ਹਉ 

ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਘੋਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨ 0 
ਭੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਉੜੀ ॥ ਹੈ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ___' ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥ .` ਜ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ __- ਓਇ ਸੇਵਨਿ ਸੈਮ੍ਰਿਥੁ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਦਾ ॥ ਮਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸਾਰ _੩. ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੈਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ॥ 
ਛੱਡ ਪ੍ਰਲੌਕ ਵਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ __ ੪. ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੰਦਾ॥ $ 
ਤੋਸਾ ਦਿਉ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੌਮ ਆਵੇ। ੫. ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵੈਦਾ ॥੫॥ ਨੂੰ 
੧੨੦੨੦੨੦੯੨੦੦੦੨੦੬੦੦੯੦੦੦੦੨੦੨੬੫੬੦੬੦੯੬੯੦੯੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੪੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੬ਟ੦੬੯੩੯੬੯੬੯੬੬੦੯੬੯੬੯੬੬੦ 



੨੫, 
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੧, 

ਦਾ, 

੩੩੨੦੩ 

ਨਕ ਰਿ 

ਦਿ 

0 ੨=, 

ਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜੀ (੬੦੭) ਰ੍ ਰ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਵਾਰ % ੫-ਪੰਨਾ ੩੧੬ 

੧ ੧੨੦੨੯੨੯੨੨0੨੬੦੨੯੦੦੬੬੬੬੬੬੦੬੯੬੦੬੦੬੦੦੦੦੦੨੦੦੦੬੦੦੦੬੯੬੯੦੨ਟ੪੨੯੬੯੨੯੬੦੪੦੬੦੬੬੦੦੪੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੦੨੨੨੦੦੦੯੬੯੩੪ ( ( 
ਮੀ ਪਦਾ ਅਰਥਾ - ਬੈਸਨਿ-ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਓਇ--ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ। ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ ਹੈ 

“ ( ਦ ਲੁ - 1 ਰ੍ ਘਰ ੫ 

ਮੂੰ ਮੰਦਾ-ਮੰਦ, ਭੋੜ। ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ--ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ __ ੧. ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ॥ ਨ 
00 ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਦੁ-ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜਾਚੈ--ਮੰਗਦਾ। __ ੨ ਅਚਰਜ ਰੁਪ ਸੈਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਰਿ ਰੰਗ ॥੧॥ $ 
0 ਭਾਵੰਦਾ-ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ ਛੌ ਰੀ ਨੂ 
ਸੀ ਰ੍ ਤੇ ਰ੍ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਚੁਹਕੀ-ਬੋਲੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ (1 
ਨ ਹਦ ਬੋਲਣਾ। ਪਹੁ ਫੁਟੀ-ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਣ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਨ 

ਆ ਜ਼ ਨ । ੫੦ 61੨ ੬ (੫ ਮੇ ਵਕ ।) ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣਾ, ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਮੰ 
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰੇ ਵਲੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਨ 
0 ਉ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਤਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤੜਕਾ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰੈਗ-- (6 

1. ਦੂ - ੧ ਮੱ) - ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਤਨੀ ਲਹਿਰਾਂ । ਵਗਨਿ-ਵਗਦੇ ਹਨ, ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੁ-ਬੇਅੰਤ। ____ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ “ਸਤ ਮਹ ] ਵੀ ੬ ੭ ਏਂ << (੫੭ () ਵਰ ਹਰ ਅਧਿਕ ਤਰੈਗ 'ਤਰੈਗ--ਲਹਿਰ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ) ਲਹਿਰਾਂ। ਰਹ 
ਰੇ ਪਰ ਆ ਰ੍ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੀ-ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਵਾਯੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ- 0 

0 ਇ ਰ੍ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਲਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨ 
ਨ ਉ: ੨. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ <=. ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਹਿ-ਨਾਮ ਵਿਚ। ਮਹ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ (ਹੀ 

ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਥਾ : 
0 _____ ਅੰਦਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। _ ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨੂੰ 
$ ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ, ਨ 
ਇੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ? ਭਗਤ-ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝਦੇ ਹਨ ? ਨੀ 
$ ਉ: ੩. ਹੈ ਭਾਈ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ __ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ ! ਜਦੋਂ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨ 
ਨ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਤ ਅਤੇ ਵੇਦ ਭੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਹ-ਚੁਹ ਕਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨਰ 

੪. ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉ 

ਉ ਕਦੀਮੀਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜੁਗਾਂ-ਜੁਗਾਂ `੨. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹ੍ਰੈ 
[ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ___ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨੰ) 
ਨ ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨੂੰ 

੍ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਭਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਮੰ 
1 ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।੫। ਦੇ ਸਮੇਂ) ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 

ਰਹ ਭਾਫਾਰਲਾ “ ਉਕਤ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਆਪਣੀਆਂ £$ 
6 ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।੧। 0 
ਹਰ ਤਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਸਗਲ ਚ ਜਾਪ ਲੰਕਾ ਵਲ ਨਿਜ ਮ: ੫॥ 00 
 ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 2 ਰ ( 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ __?' ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ 
| ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥ ਰਸ 
| ਤੱਕਿਆਂ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ __੨- ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ੍ 

(! ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥੨॥ 0 
ਸੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਪਦ ਅਰਥ - ਜਹ-ਜਿਥੇ । ਚਿਤਿ-ਚਿੱਤ ਵਿਚ। ਕੁਮਿਤ- ਨੂੰ <੭ਕ=੭ 

& ਲਿਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ _ ਬਣੂ ਮਿੱਤਰ। 
() ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਪਾ ਲਈ ।। 
6 ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀ ਨ 
[ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ _ ਪੰ: ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰ 
0 ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਤੇ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਨ 
& ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ _ਉਂ: ੧. ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ', ਅਰਥਾਤ ੧ 
0 ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨ 
ਮੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨ 
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ਹੈ 

ਹੈ ਖੇੜਾ (ਅਨੰਦ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਨ 
0 ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਨ 
ਨਹ ੨. (ਜਿਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨ 
ਮਹ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ (ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ)। _ ਨੂ 

(ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਫਾਰਲ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ $ 
0 ਹਨ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ । ਉਹ 0 

(0 ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ) ਦੁਸ਼ਮਣ (ਹੀ ਸਮਝੋ)।੨ ___ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਤੇ ਮਲ੍ਹਾਰ ਹੈ & 
( ਪਉੜੀ॥ __ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੈਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਛੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨੂ 
ਸਿ ੧. ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ॥ _ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨੂਰ ਦਾ ਤੜਕਾ ਮਹ 

(| ੨. ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ॥ _ਹੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਅਤਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹ 
ਮਹ ੩. ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹ 
ਰੇ . ਰੇ ਭਰੀ ਚੁਹ-ਚੁਹ ਵਿਚ ਗਾ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ-ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੰ 

ਲੂ _ ਤਦ ਗਿ ਜੋਨ ਚਲੀ > ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਗਲੇ ਨ 
0 ਏਂ ਅਲ ਮਨ ਤਕ ਲਗ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੂ 
0੫. ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥ ਗ਼ਾਫ਼ਲਤਾਈ ਵਿਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਹ। ___ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਚੀ ਰਾਸਿ-ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬੀ-ਰੰਗ ਵਿਚ $ 
(੬ ਪੂੰਜੀ। ਤਿਸੈਂ-ਤਿਸ ਹੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਭਾਇਰਹੁ-ਹੇ ਭਰਾਵੋਂ। _ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 0 

ਮ ਬਿਧਾਤਾ-ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ । ਭੀਤਰਿ-ਅੰਦਰ। ਮਉਲਿਆ-- ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੂ 
ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਰੈਗਿ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ । ਦੋਖਹ-ਐਬਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਤਾ- ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 

( ਖਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਤਰੈਗ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੰ 
ਅਰਥ : ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ! ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੂ 

0 ੧. (ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਲ ਰੂਪ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਘਟ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਵੇਖੀ । 
6 `ਤੇ ਇਕ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ_ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ _ ਦੈਂਦੀਂ ਹੈ ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਛੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂ 
ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਪੁੰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨ 
ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹਨ, ਜੇ ਕਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਹਉ ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਇਹ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ? _ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਧਨ ਝੂਠਾ ਮੰ 
ਨ ਉ: ੨. ਹਾਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ (4 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ & 
6 ਪ੍ਰ: `_ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ _ ਲਈ ਕਿ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ 8 
ਸੱ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ? ਰਜ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂ 
0 ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਰੂਪ ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ _ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, _ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ-ਬਾਣੀ ਨੂੰ 
ਮਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਖਿੜਿਆ _ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਭੀ ਇਹੋਂ ਹੈ : । 

੧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ (0 
1 ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ॥ __।ਮ਼ਾਝ ਵਾਰਮ: 5. ਪੰਨਾ 95) ਨੂੰ 
ਮਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਸਲੋਕ ਸ੧ 'ਖ॥ ੍ 

|| ਉਂ: ੪. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸਗਤ ਵਿਚ ੧ ਖੁਖ਼ੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਠਿ॥ ਨ 
ਹੀ ਮਿਲਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਜੈ ਰੀਠਿ (4 

ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ੨. ਵਿਛੋੜਾ ਤੁ ਨਾਨਕ ਸਹਸ ॥੧॥ 0 

ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਥ : ਖਖੜੀਆ--ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ, ਅੱਕ ਦਾ ਨੂੰ 
0 ਪ੍ਰ: _ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? _ਫਲ। ਅਕ ਕੰਠਿ-ਅੱਕ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ । ਬਿਰਹ-ਵਿਜੋਗ। ਧਣੀ 0 

ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਉ' ਫਿਰ _ਸਿਉ-ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ । ਸਹਸੈ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ। ਰੈਠਿ-ਰੀਢਾਂ, ਤੂੰਬੇ। । 

੬੧ ੧੨੦੨੩੬੦੨੨੬੦੦੬੦੬੬੦੦੬੩੦੬੦੬੦੬੦੬੦੬੬੪੬੯੬੬੦੬੦੨੬੦੬੬੦੬੯੬੬੦੦੬੪੦੬੦੬੦੬੦੨੨੧ਟ੦੨੧੬੦੨੯੦੦੬੦੦੯੨੯੨੬੬੦੦੨੬੦ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਨ (੬੦੯) ਗਾਓੜਾ ਕੀ ਵਾਰ % ੫-ਪੰਨਾ ੩੧੬ 
੧੧੦੧੨੫੨੯੨੯=੦੧੨੨੦੨੯੨੨੦੦੧੨੬੧੨੦੨੧੨੯੨੦੧੨੬੧੨(੬੦੬੬੦੨੬੦੨੨੦੯੦੬੦੨੦੨੦੨੬੦੦੦੬੦੦੨੬੦੦੬੬੬੦੬੩੬੦੬੦੨੬% 

ਅਰਥਾਂ : ੪. ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੈਧਿਪੋ (8 
( ਪੰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ॥ 

ਕੀ ਅੰਤਰਾ ਹੈ ? ੫. ਤੁਸਿ ਨਾਨਕੁ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਹਰ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ , ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਕੱਕੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਰੋਗੁ ਮਣਿਆ ॥੭॥ ਸਿ 

ਜਿ ੮ । 2 ._ ਦਾ ਰਤ ਜੀ 

ਹਨ; ਜਦ ਜਕ ਪਹ ਅੱਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਦਾ ਅਰਥ - ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ-ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਜਲਿ-ਜਲ ਨੂੰ 
ਨ ਨਾਲ, (ਭਾਵ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ)। ਨ 00 ਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ। ਥਲਿ--ਧਰਤੀ ਵਿਚ। ਮਹੀਅਲਿ--ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ । । 

॥ “ਦਰ ਸਾਥ ਜੀ ੨. ੨" 4. ਭਣਿਆ-ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਟ-ਕੀੜੇ। ਜਣਿਆ-ਜਣੇ ਹੋਏ, ਨ 
ਰੰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਅੱਕ ਦੇ ਪੇਡ ਨਾਲੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ ਚੈਂਡੋ। ਤਜਿ-ਮਬ ਹੈ ਕੈ। (0 
। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੂੰਬੇ ਪੁਰ ੍ 
। ਹੋ ਉਡਦੀਆਂ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 44 ਮੰ 
ਜੀ ਰੰ. %੩ । 

0 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ । ਆ 
(6 ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲੀ ਰ ਵੇ । ਉਹ ਇਕ ਰੀ ਗਿ 
& ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ___ ਜਾਨਾਂ ਦੈ ਰ੍ ਨੂ 
| ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਉਡਦੀ, ਢਹਿੰਦੀ, ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ _... (੬046 ਡ ਆਂ 6 
... ਦਖ ਪਉ ੍ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ? 6 
(6 ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿੰਤਾ, ਗ਼ਮ, ਫ਼ਿਕਰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।% ਉ: _ ਇਹ ਭੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ੧) 

ਮ: ੫॥ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੀ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ 
ਨ ੧. ਵਿਸਾਰੇਦੇ ਮਰਿ ਗਏ ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥ ਹੈ? ਵਿ 
0; _ ੨. ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ॥੨॥ _ਉੱ' ?. ਹਾਂ; ਹੋਰ ਇਆ ( 
ਪੇ ਖ਼ ਤੇ ਅਉ % ਤੇ ਣੈ 10 

ਹੂ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਵਿਸਾਰੇਦੇ-ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ । ਮੂਲਿ-ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਚ ਪਰੀ-ਪੁਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰ 
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਸਕਰ--ਚੋਰ। ਸੂਲਿ--ਸੂਲੀ । ੩. (ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨੂੰ; 
ਮਰ ਅਰਥ : ਭਾਈ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
70 ਰਿ <. ਹੀ ੨ ੧15 

(ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ੬੬0 (੧ 
0 ਦੇ ੨. ਨਕ ਸਾਰੇ ਪਭ ਤੋੱ ਹਨ। ॥ 
(੍ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ੨... “ਮਲ ੧ 5 > ਕਾ 2 ੨੨ ੩ 3੮ ਜੇ 
ਲਹ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ? 8. (ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ) ਮਿੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ, ਸੰਬੋਧੀ ਹਾ 

0 ਉੰ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, 
ਰੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹੀ ਜਾਣੋ । 

ਪ੍ਰ: ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ! ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 
 ਉ: _ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । 
& ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 
ਨ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇ-ਮੁਖ ਇਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ 
ਹਉ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਚੋਰ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।੨। 

ਨ ਪਉੜੀ ॥ 

ਇਹ ਸਭੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। _ ਨ 
੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਨ 
ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।% ਿ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅੱਕ 
ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਅੰਬਾਂ ਵਰਗੀ ਰਤਾ ਲੰਮੇਰੀ 
ਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਜਦ ਉਹ ਅੱਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨ 
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੂੰਬੇ ਇਕ ਕਾਲੋ ਨੂੰ 
ਜੇਹੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਗੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 
ਉਹ ਫੇਰ ਡਿੱਗਦੈ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨ 
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਕਲਪਾਂ-ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਖਿੰਡ ਜਾਣ 
ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਨੂ 

੧੨੩੬੦ (ਜਾ ਅਲ 

ਦੀ ਵਾ 
੨੦੦੯੦੦੦੦੦੦੬੬੨ 9 ਅਲ 

ਨ 
ਦੇ ਹੈ ਪੇ 

ਸੁਹਪਣਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (0 ਹੋ 
੬, ਆਲ, ੧ ੨੨, ੧, ੨, ,%੧ ੬੨੨੩, ,%੧ ੭੨੫, ਰਖ, ਦਿਲਾ ਲਾ. ਅਗਲਾ. ਅਗਲਾ. ਅਗਲਾ. ਅਲ, ਅਕਲ. ਲਾ. ਕਰਣਾ, ਕਲਾ. ਕਲਾ <<, ਡਾ 
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ਹਨ ਲਗ ਤਲੀ ਓਪਨ ਡਰ ਉ: ਊਪਰ 
ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਖੱਖੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸੁਆਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੰ 
ਰੁਲ ਗਈ, ਕਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਹਰ ਗਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਭੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨ 

ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਜਦ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਓਹੀ ਬੰਦਾ ਨ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਦ ਭੀ ਪਿੱਟਣਾ ਮੁੱਕਾ। ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ 

ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।੧। ਰੀ 
ਕਿ, ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਮੋ ਬ॥ 0 
ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਭੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉਂਦਾ ਮਿ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿੰਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ __ ਨ ਰ ਵਜਦ 0 
ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਬਿਹੋਸ਼ੀ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕੇ ਹਾ ਰਰੈ (੧ 
ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਦਮ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ __ ਦੋਜਕਿ ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਮੰ 
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ ਰਸੂਲਿ ॥੨॥ 0 
ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਠੇ ਪਹਰ-ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਮੂ 
ਸੁਖ ਭੋਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਮਰ ਜਾਣਾ _ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ । ਸੈਦੜੈ-ਦੇ। ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ-ਖਾਣ ਦੇ। ਖਾਵਣ ਨ 
ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ __ਸੈਦੜੈ ਸੂਲਿ-ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ । ਇਹ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾ 6 
ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਰਥਾਤ ਭੋਗਣ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ, ਘਟ- _ ਨਹੀਂ ਹੈ, [ਸੂਲਿ-ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਪੀੜਾ] । ਦੋਜਕਿ-ਦੋਜ਼ਖ਼ ਵਿਚ, 
ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਊਚ-ਨੀਚ ਸਭਨਾਂ _ ਨਰਕ ਵਿਚ । ਰਸੂਲਿ-ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ । 
ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ-ਪੂਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਫਿਰ ਰ ਅਰਥ : ਹਉ 

ਹੋਰ ਭੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਧੱਤਾਂ, ਸਕਾਂ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ । ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ 
ਹਸ ਬਦ ਸਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਜ ਨਲ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ! ਮੰ 
ਆ ਲਾ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੂੰ 

] ਜੋੜ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਂਗਾ। ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟ ? ਨੂ 
ਆ ਪਮਆ ਨੂੰ ਪੁ ਹਦਆ ਦਲ ਹੈ! ਜੋ ਵਲ ਉ: ੧. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸੁਣੋ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖਾਣ ਨ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੂ 
0 ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਹ ਨ 
ਲੂ ਨ ਵਿਨ ਸਾਦਾਹ ਸਿ ਆਖੀ ਦਾ(ਓਧਚਾ ਆਮਲਅਥਨ ਨੂ ੨. ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੂ 
ੰ ਪ੍ਰੜ੍ਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪੈਜ਼ੀਬਰ ਦੇ 

੮ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਵਿਚ 
੧. ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ 

ਵੀ (9 

ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥ ਹੀ-ਨਜਕਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ੨ ਮਹ 
੨. ਧੰਨੁ` ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਨ ਪਉੜੀ ॥ ਮੀ 

ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ॥੧॥ ੧. ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀਹੋ ਜਿਸ ਦੈ ਨਾਉ ਪਲੈ ॥ ਹੀ 

ਪਦ #ਰਥ' : ਸਾਸਿ-ਸੁਆਸ ਨਾਲ। ਗਿਰਾਸਿ-ਗਿਰਾਹੀ - ਐਥੈ ਸਿ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅਰੀ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥ 

ਨਾਲ, ਖਾਂਦਿਆਂ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਮੰਤੁ-ਮੰਤਰ। ਧੰਨੁ- ੩. ਘਰੁ ਬੈਧਹੁ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗਡਿ ਥੰਮੁ ਅਹਲੈ ॥ ( 
ਮੁਬਾਰਿਕ। ਸੋਈ--ਓਹੀ ਬੰਦਾ। ੪. ਓਟ ਲੈਹੁ ਨਾਰਾਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝਲੈ ॥ ਨ 

ਅਰਥ: ੫. ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਣ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਦਰਗਹ ਮਲੈ ॥੮॥ $ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ !ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੌਕ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ___ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਸਰੇਵਹੁ-ਸੇਵਹੁ । ਸੁਹੇਲਿਆ-ਸੁਖੀ। ਗਡਿ- ਨੂੰ 

ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਨ ਸੈਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗੱਡ ਕੇ। ਅਹਲੈ--ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਬੈਧਹੁ-ਬਣਾਓ। ਝਲੈ-- 1 

ਜਾਵੇ ? ਰਹ ਲੇ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੁ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। (0 

੧੨੯੬੯੬੦੦੯੨੦੬੦੦੦੬੦੨੦੦੨੦੬੯੬੧ਟ੦ਟ੦੨੦੦੦ਣ੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੨੯੬੪੬੦੦੬੦੬੦੩੦੬੦੬੬੬੦੦੬੦੬੬੪੦੬੦੬੦੬੦੬੪੬੦੦੬੨੨੧੨੦੨੦੦੦੨੦੨੬੦੨੦੨ 9268% 
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ਅਰਥ : ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਨੂੰ 
ਹੇ ਗੁਰ ਜੀ ! ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ _ਕਿਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣੇ $$ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ? ਹੀ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। 

ਉ: ੧. ਐ ਬੰਦਿਓ ! ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਸ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 0 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ __ ੧. ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥ 

40440 ਗੀ ੨. ਦੇਵਣਰਾਰੁ ਦਾਤਾਰ ਮੈ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ੩ | ਰਲ ੩. ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ॥ 
ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ੪. ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ ॥੧॥ ( 

ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪਦਾ ਅਰਥਾ “ ਜਾਚਕੁ--ਮੰਗਤਾ, ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਨੁ-ਸ਼ੈਰ। ਪਿਆਰਿਆ-ਹੇ ਪਿਆਰੇ। ਚਿਤਾਰਿਆ-ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨ 

੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਭਗਤੀ ਰੁਪੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੁਲ-ਜੋ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆ-ਸੈਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨ 

ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੋ ਪੱਕੇ ਥੰਮੂ ਸਿਦਕ ਦੇ ਗੱਡ ਕੇ। ਹੈ। ਸਭੁ ਕਿਛੁ-ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ । ਮੂਲਿ-ਮੂਲੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ & 
੪. ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਓ। _ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। । 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ : 
ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ। ਨੂੰ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਸ __ਉ: ੧. (ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ-) ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਮੈਂ ਨ 
ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ (ਮੈਨੂੰ) ਨ 

ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ- ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। 0 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਨੇ ਹਰੀ ੨. ਹੇ ਦਾਤਾ! ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ', ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੂੰ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿ 
ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।੮। ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੋਲਵੇਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੇ-ਹੱਦ 0 

ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨ ਹਲ ਹਾ ਕੀਲ ਰਸ 
੩ ਰਸ . ਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 0 

ਵਾਲਿਆ -ਗਲ-ਹਸਾਨਾ ਕੀਨ .ਹੇ ਲਿਜਾ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਅਮੁੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ (ਕਾਰਜ) ਮੂ ਗ੍ਰਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੀ ਭੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਹਮ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀ ਵੀ (ਐਂ ਨ 
ਵਿਚ ਰੱਬ ਤੋਂ' ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮ: ੫"॥ । 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ __ ੧. ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ 0 
ਇਕ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥ 1 
ਪਹਿਰ ਇਹੋ ਫ਼ਿਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਵਣ, ਪਹਿਰਣ ਤੇ ਭੋਗਣ __ ੨. ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹਮ 

ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ॥੨॥ 
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ( 
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦੇਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਸਿਖਹੁ-ਸਿਖ ਲਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ 0 

ਦਿਗਾਣੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਓ। ਟੇਕ-ਆਸਰਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ--ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਜਲ-- ੍ 

ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ _ 55” ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰ 
ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਅਰਥ : 
ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, _ ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ! ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। _ 
ਪਰ ਇਸ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰੋ। ਉਹ ਘਰ __ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ! (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਨ੍ 
ਹੈ ਭਗਤੀ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨ 
ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਨ ਇਹ ਕੌਮ ਭੀ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਬਿਕ ਦੀਨ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 
ਕਾ, ੫੦੨੦੦ 

ਕਦ ਪਖ ਕਾ, ਣਾ 
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੧. ਇਹ ਸਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ੫ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 
ਹੇਠਾਂ ਪੰਨਾ ੯੧੬ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ । 

ਮਾ ਘਾ ਅਜ, ਤਾ ਕਰਾ ਗਾ ਕਾਂ ਅਲ 
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੧੨੨੦ 

ਮਾ , 
੧੦੦੬੧ 

ਕਤ 

(ਗੀ 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ____ ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ _ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਨ 
ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ _ ਦੇਵਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹ 
ਹੈ। ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆਂ ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਭੋਡਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 0 
ਹਨ।੨। ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿੱਖੋ! ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਥੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਜਲੇ ੧ 
੧. ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰਿ ਕਰਣੇ॥ ___ ਮੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਥੋਂ ਸਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 
੨. ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣੇ॥ _ਂਤਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ 

- ਜਿਸ ਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਰੀ ਜਰਣੇ॥ __ ਤਾ“ ਾਣੀ ਦੋ ਵੁਹਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੂ ੩ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਨੂੰ ੪. 04144 ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰ 

੫. ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਿਆ ਭੀ ਸਤਿ ਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਧਰਣੇ ॥੯॥ ਮਗ ੍ 
ਪਦਾ ਅਰਥ . ਓਥੈ--ਉਸ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ ਮੂ [ ਕਿ ਦੂ ਆ. ਦਾ = ਵੇ. 

$ ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ। ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ-ਜਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ। ਜਰਣੇ ੧. ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ਦੂਖਾ ਕਾ ਹੋਇ ਨਾਸੁ॥ _ ਨ ) ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਜਿਗਰਾ, ਕਾ 

ਸਹਾਰਨਾ। ਅਮਿਉ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਝਰਣੇ-ਫੁਹਾਰੇ। ਪੇਖਿ-ਵੇਖ ਕੇ। __?- ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੧॥ ਮੂ 04. ਫੁ ੍ 

ਧਰਣੇ--ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖੀਆ-ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕ੍ਰਾਰਜੁ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ। ਰਾਸਿ-ਸਫਲ ਨ 
ਅਰਥ : ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਿੱਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਅਰਥਾਂ : ਹੀ 
ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂੰ 

- ਹੈ ਭਾਈਓ ! “ਓਥੇ” ਭਾਵ ਸਤਿ ਸੈਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਿ 
ਵਾਲਾ (ਸ਼ਬਦ) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਹੀ __ਉ: ੧. (ਐ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ)। ਜੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 

ਵਹ =ਤਹੇ 

ਸਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੍ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਇੰ 
ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੈਗਤ ਵਿਚੋਂ' ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ̀ਤੇ ਟੁਰੀਏ। ਹੀ 
(ਹਾ ਗਾਈ। ਜੇ ਦਸ ਹਸਤੀ ਵਦੀ ਇਹਨ ਉਰ ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਕਿਵੇਂ' ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ? 
ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਜੇ ਉਸ ਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੨ ਆ 
“ਰਿ ਵਿ ਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ 0 

੩. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸੈਗ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨ 

6? ੭੬ .ਹ 

ਪ੍ਰਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈ, ਓਹੀ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਭੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੧ & ਅੰਦਰ ਜਰਦਾ ਹੈ। # & 
ਪ੍ਰ: __ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ? ਮ: ਖ॥ 0 
ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਜਨ ਅਜਿਹੀ __ ੧. ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੈਕਟ ਛੁਟਹਿ ॥ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ 

ਬਿ ਸਿ ਸੈਗਤ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹ ਜਹਾ ਗਲ [ ਹੀਰ - ਊਂ ਤਹਾਡ ਮਨ ਬਿਸਰਉ ਨ 1 
ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ? ਨਿਮਖ ਨ ਵਨ ਰਾ ਹਉ 

ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿੰਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਭੀ ਉਸ ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਸੈਕਟ-ਦੁਖ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੁਖਦਾਈ, ਨ 
ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ _ ਤਕਲੀਫ਼, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਲ੍ਹਾ, ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿਕ । ਮੰਗਲ-ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ। । 
ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ _ਥਿਸਾਾਮ-ਇਕਾਣਾ। ਨਿਮਖ-ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ। ॥ 
ਹਾਂ।੯ ਰੁ ਬਿਸਰਉ--ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹ 

੧੨੪੨੯੨੦੨੯੨੦੦੨੦੨੦੨੨੦੦੦੦੬੬੯੦੯੬੯੨੦੦੦੬੯੬੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੬੦੦੬੦੦੦੨੬੯੨੦੨੦੨੯੨੦੬੧ 6੨੬੪ ੧੨੦੬੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੨੬੬੦੬੦੦੯੩ 
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$ ਉ: ੧. ਐ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ “ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ” 
ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਫਿਰਦਾ 
ਹੈਂ। 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ! ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ) ਕੋਈ 
ਭੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।੧। 

ਮ੫॥ 

੧. ਬਿਖੈ ਕਉੜਤਣਿ ਸਗਲ ਮਾਹਿ 
ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ 

੨. ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ 

ਮੀਠਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਪਦ ਅਰਲ : ਬਿਖੈ-ਥਿਖ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ 

ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ । ਸਗਲ--ਸਾਰੇ । ਜਗਤਿ-ਜਗਤ ਵਿਚ । ਮਾਹਿ- 

ਵਿਚ। ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ-ਚੰਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਿ-ਜਨ ਨੇ, ਸੇਵਕ 
< 

ਨ। 

ਅਰਥ : 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ-ਕੁ ਜੀਵ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲੀ ਹੋਈ 
ਹੈ ? 

. (ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਦੋ ਚਾਰ, ਦੱਸ, ਵੀਹ ਬੈਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ 

ਮਾਇਆ) ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 
ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ? 

. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸੈਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੱਠਾ` ਹੈ।੨। 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਇਹ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ 

ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ ॥ 
੨. ਜਮਕੈਕਰੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ 

ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰੀਐ ॥ 
੩. ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੈਸਾਰੁ ਬਿਖੁ 

ਸੋ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥ 
੪. ਹਰਿ ਗੁਣ ਰੀਫਹੁ ਮਨਿ ਮਾਲ ਹਰਿ 

ਸਭ ਮਲੁ ਪਰਹਰੀਐ ॥ 
੫. ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ ਰਹੇ 
ਰਾ 

ਡੀ 

ਰਾ ਵਾ 
6੨੦੨੦੦੨੦੨੪੨੦੦੦੦੨੫੨੦੦੨੬੦੨੦੦੬੨੦੬੦੦੨੬੯੬੬੦੨੬੧੬੩%੦੬ ਦਾ ਕਦ ਪਾਕ 

ਇਨ ਲੀਗ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ। ਜਮ ਕੈਕਰੁ-(ਕਿੰਕਰ) ਦਾਸ, ਸੇਵਕ, ਜਮ ਦਾ 
ਨੌਕਰ ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ । ਬਹੁੜਿ-ਮੁੜ । ਬਿਖੁ- 

ਜ਼ਹਿਰ। ਗੁੰਫਹੁ-ਰੁੰਦੋ, ਪਰੋਵੋ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਪਰਹਰੀਐ-- 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਹਰੀਐ--ਨਰਹਰਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਸ ਸਾਧੂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? 

ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ : 

ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ (ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 
ਉਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ) ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨੋੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ। (ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੁੜਕੇ) ਨਾ ਜੈਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। 
੩. (ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ) ਸੈਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 
੪. ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ! ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਦੇ 

ਰਹੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 
ਹੋ ਜਾਵੇ। 

੫. (ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦੀ ਹੈ) ਉਹ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।੧੧। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸਾਰੀ- 

ਜੀਵ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਭੀ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਥੇ 
ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਭਾਲਣਾ ਹੈ । ਸੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਦਾ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੜੱਤਣ 
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ 
ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸੁਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ 
“ਵਾ ੧੧੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੦6੦੦੦੬੦੬੬ 

ਉ: ੧. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ) ਸਾਧੂ ਦੀ (ਪਹਿਲੀ) ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਮ 

ਖਾ 

੧੨੦੦੦੬੯੬੬ ਵੇ 

੧੨0੨ ੬ (ਚ: 

ਨ 

੧੨੦੨੦੩੬੦੩ ਰਿ ੧੨੧੧ 
੨੪ ਤਾਲਾ 

੨੭8 
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(ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ 'ਤ ਜਾ ਰਰ ਕੁਰਮਾਉਦੇ 
( ਹਨ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਰਸੀਏ 

$ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਨੂੰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਮੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 
੧. ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ 
। ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਚਿਤਿ ॥ 

6 ੨. ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ 
0 ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥੧॥ 

ਨ ਅਰਥ 

8 ਪ੍ਰ ਹਜ਼ੂਰ! ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ? 
ਉ: ੧. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

ਭਾਈਓ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ 
। ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 

[0 ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । 
ਨੂੰ ਪ੍ਰ _ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
0 ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਭੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
$ ਉ: ੨. ਐ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਕੇ 
(4 ਫੋਕੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 

ਅਦੀਆਂਕਾਵ ਚਰ ਦਾਨਾਕੀ ਲਾਗ ਨਹੀ 
ਰੰ ਸਕਦਾ ।੧। 

ਹੀ ਮ: ੫॥ 

| ੧. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ 
ਹਰ ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਬਿਸਮਾਦ ॥ 
ਨ ੨. ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਤਾ 
6 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥ 
! __ ਪਾ ਅਰਥ : ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ-ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ-- 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਗਮ--ਅਪਹੁੰਚ। ਬਿਸਮਾਦ-ਅਸਚਰਜ। 
0 ਪਰਸਾਦਿ-ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ । 

$ ਪ੍ਰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ 
ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ 

ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ? 
ਨ ਉ: ੧. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ 

ਉ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 
॥ ਹੈ। 

(੦੦੩੭੭ 
ਆਂ 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈ 
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਉਹ ਦਿੱਸਿਆ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ? 
ਉ: ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਵਿਚ : 

“ਅਸੂਰਜ ਰੂਪੰ, ਰਹੈਤ ਜਨਮੰ” (ਪੰਨਾ ੧੩੫੯) 

ਪਉੜੀ ॥ 
੧. ਧੋਹੁ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲਿ 

ਲਬਿ ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ॥ 
੨. ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੇਰਿਆ 

ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤੇ ॥ 

੩. ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨਿ ਭਵਾਈਅਨਿ 
ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥ 

੪. ਕੀਤਾ ਪਾਇਨਿ ਆਪਣਾ 

ਦੁਖ ਸੇਤੀ ਜੁਤੇ ॥ 
੫. ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ 

ਸਭ ਮੰਦੀ ਰੁਤੇ ॥੧੨॥ 

ਪਦਾ #ਰਥ : ਧੋਹੁ--ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ। ਲਥਿ-ਲਬ ਦੇ ਕਾਰਣ । 

ਮੋਹਿ-ਮੋਹ ਵਿਚ (ਪੈ ਕੇ)। ਵਿਗੁਤੇ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਭਲੇਰਿਆ-ਭੈੜੇ, ਮੰਦੇ, ਮਾੜੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ। ਮਦਿ-ਮਦ ਵਿਚ, 
ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ । ਮੁਤੇ-ਨਿਖਸਮੇ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਪਾਇਨਿ-ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੁਤੇ-ਜੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ-ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰੁਤੇ-ਰੁਤਿ, ਸਮਾਂ । 

ਅਰਥ : 

ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 
ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ 

ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜਿਆਂ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? 

ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! (ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ) ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਬ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿਚ 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚੇ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਕੀ 
ਹੈ ? 

ਉ: ੨. ਉਹ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ (ਘੂਕ) ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

` ਪ੍ਰ _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? 

ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਨਿਖਸਮੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨ 

ਜਾਣਗੇ, ਸਿਵ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਤ ਦੀ ਵੀ :੨੪੨੪੨੨੪੨% “੨੨੨੬ 4੨੨੦੨੦੨੬੨੪੨੯੨੯੨੪੦੨੦੨੧੨੭੨ (੧2੦0੯ ੧੧27੧੦੯੦੦੯ 

ਉ: ੧. 

ਪ੍ 
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॥ ਪ੍ਰ: _ਐ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥ ਵਲੋਂ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ 
ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
| ਉ: 8. (ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉ' ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ) ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
੍ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ 

ਸਕਣ। 
8 ਐ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਜੀ! ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਭੀ 
ਿ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ? 
&ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 

ਨ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਮੇਂ 

(ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ।੧੨॥ ਰ੍ 

0 ___ਭਾਵਾਰਥਾ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਇਆ 
0) ਸਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ 
ਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, 
0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 
ਕੱ 

ਖਾ 

੧੦੦੦੦੨੦੬ 

ਇਵ ੨੦੨੦੨੦੨ਵ੦ 
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ਵਿਚ ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਣਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਧੇ-ਸਾਦੇ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ 
ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ 
ਸੈਬੈਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 

ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਜੈਮਣ ਵਿਚ 
ਸਦਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਲ ਗੱਲ ਵਲ 
ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲ-ਚੱਕੂ `ਹੀ_ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ 
ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕੋ 

! ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਉਪਰਾਲਾ। ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੁਖ 

(੬15) ਗਾਉਂੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੩੨੧ 
੨੨੬੦੨੬੦੬੦੬੯੬੬੬੯੬੦੯੬੦੬੦੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੪੬੦੬੦੦੯੬੦੬੦੨੦੦੦੨੬੪੦੨੬੦ ਸਵ 

ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ । 
੧. ਉਠੰਦਿਆ ਬਹੰਦਿਆ 

ਸਵੈਦਿਆ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ॥ ੍ 
੨. ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਲਾਹਿਐ 1 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਹੀ 
ਪਦ ਅਰਥ - ਸੁਖੁ ਸੋਇ--ਓਹੀ ਸੁਖ, ਭਾਵ ਇਕ ਸਾਰ ਸੁਖ। 

ਨਾਮਿ ਸਲਾਹਿਐ-ਜੇ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੀਤਲੁ-ਠੰਡਾ। ਨ 

ਅਰਥਾਂ (0 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨ 
ਉਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਦਾ ਨੂੰ 
ਹੀ, ਇਕ ਰਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ? ਮਰ 

ਉ: ੧. ਹਾਂ ਹੈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰ 
ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹੋ ਸੁਖ, ਭਾਵ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਨੂੰ 
ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 0 

ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? 8 
ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸੁਖ $ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। 
ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰ 

ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ 
ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ।੧। ਮਰ 

ਮ: ੫॥ ਹਉ 
੧. ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਹੀ 

ਸੁਆਰਥੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨ 
੨. ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ 0. 

ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥੨॥ 0 
ਪਦ ਅਰਥ : ਲਾਲਚਿ-ਲਾਲਚ ਨਾਲ । ਅਟਿਆ-ਭਰਿਆ, 

ਹੋਇਆ, ਅਧਿਕ ਹੋਣਾ, ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਆਰਥੁ--ਆਪਣਾ ਨੂੰ 

ਅਸਲੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੈਮ, ਮਨੌਰਥ। ਕੋਇ-ਕੋਈ ਭੀ ਜੀਵ। ਭੇਟੈ- ਨੂੰ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਇ-ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ । ਤਿਸੁ ਮਨਿ-ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂ 

ਵਿਚ । 
ਨ 

&0 

ਅਰਥ . ੍ 
੧ _<= & ਕਾ 0) 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਨ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨੂੰ 
ਪਿਆ ਹੈ, ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ 1 

ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨ 
ਬੈਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਭਲੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ੧ ਮੀ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜਾ 
(2:੨6੨6੨੦੨੫੨੬੦੨੦੨੦੦੦੬੯੨੦੨੬੦੬੯੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੦ = 

0 ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 
0 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
0 ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਆਰਥ ਹੈ, ਜੋ 
ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 
0 ਕਰਨਾ) ।੨। 

ਹੂ ਨ ਪਉੜੀ ॥ 
ਮੂ ੧. ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆ 
( ਸਚੇ ਨਾਉ ਮਿਠਾ ॥ 
0 ੨. ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਜਨਾਂ 
(6 __ਚਖਿ ਸਾਧੀ ਡਿਠਾ॥ 
00 

ਨ ੩. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ 

ਿ ਮਨਿ ਤਿਸੈ ਵੁਠਾ ॥ 
(6 ੪. ਇਕੁ ਨਿਰੈਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ 
0 ਭਾਉ ਦੁਯਾ ਕੁਠਾ ॥ 
ਨ ਲਾ ਸਗ ਲਈ ੪੦੧ 

ਨ ੫. ਹਰਿ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਜੋੜਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵੈ ਤੁਠਾ ॥੧੩॥ 

। ਪਦ ਅਰਥ . ਵਸਤੂ--ਚੀਜ਼ਾਂ । ਸਾਦੁ-ਸੁਆਦ । ਸਾਧੀ (ਸਾਧੀਂ)- 
ਨ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੇ। ਚਖਿ ਡਿਠਾ--ਚਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ- 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ। ਜਿਸੁ-ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ। ਤਿਸੈ ਮਨਿ-ਉਸਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ । ਵੁਠਾ--ਆ ਵੱਸਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਨਿਰੈਜਨੁ--ਨਿਰ- 

ਅੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ । ਰਵਿ ਰਹਿਆ--ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ 

੨੦੬ 

੨੯੦੨੯੨੨੦੬ 

ੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਯਾ-ਦੂਜਾ, ਦ੍ਰੈਸ਼। ਕੁਠਾ-ਕੋਹਿਆ, ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 
ਕਰ-ਹੱਥ (ਦੋਵੇਂ)। ਤੁਠਾ-ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ 

0 ਕੈ। 
(1੨ 

ਹੈ 

ਮਰਜੀ | ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 
ਹਉ ਬੋ ਹਨ] ਨ ਹਾ ਪਰ ਆ ਉ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
੧) ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ? 

0 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ? 
(0 ਉਂ: ੧. (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਏਹੋ 
ਨ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 

ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ 
4 ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ 
ਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਵੇਖੀਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਨ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੌੜਾ (ਦੁਖਦਾਈ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ 
( ਦਾ ਫਲ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
& ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਆਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ ? 
. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸੁਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ (ਜਨਾਂ) ਸਾਧੂਆਂ 

0 ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ 

੧ __ਵੈਖਿਆ ਹੈ। 

ਵਿ ਟੇ ਲਾ 2੦੨੦੨੦੨੯੦੦੨੦੨੯੬੯੬੩੦੦੬੦੨੦੬੦੨੦੨੨੨੦੨੬੪੨੦੨੦੨੦੨੦੬% 
ਤਉ ਗਹੀ ਗਾਾ ੫-੫ਪੰਨਾ ੩੨$ 

, ੮੪੪੩੪ 

੩. ਪਰ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਸੁਆਦ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਨੰ 

ਪੀ ਆ ਮਮ 
ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਇਸ ਸੁਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 

ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 
ਉ: ੪. ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰੈਸ਼ਭਾਵਨਾ (ਮੈਂ- 
ਮੇਰੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ) । 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? 
. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈ' ਭੀ 
ਉਸ ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਇਕ ਨਾਮ- 
ਰਸ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 
ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋਵੇ ।੧੩। 

ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡਕ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਖ 
ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ 
ਭੀ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਮਨ 
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ 
ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਰ ਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਜੋ 
ਕੁਝ ਭੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਏਥੇ ਹੀ ਛੱਡ 
ਟੁਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ 
ਦੇ ਭੋਗ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ 
ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੰਤ ਕੌੜਾ ਦੁਖ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁਖ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਸੁਖ ਤੋਂ 

ਗੁਆਚਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ_ 
ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸੈਗਤ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਉਸ 
ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 

26ਟ੦੦੦੬੦੬੦੦੦੦੯੦੦੦੦੦੬੧ “੨ 

੨੯੦੯੨੦੨੬ 

੧੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦੦੪੦੦੬੦੦੦੦੪੦੦੦੦੦੦੦੦=੦ 

ਵਾ, 

ਨਨ ਿਲ 

ਨ 

੨੫੬੦੬੦= 

੨੭-੬.੩੨੫4- ੩੬" 
ਟਨ 

੧੨੦੨੧ 

੭੨੩੬੩੬੦੩੩੦੦੬੬੬੬ 
ਰਾ 

੨੯੦੦ 

੨ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਝ ਜੀ (੬੧੮) ਕਦ ਦਾ ਕਾ 4 
ਤੱ ੬੦੨੦੬੦੦੦੬੦੯੦੦੬੯੬੦੬੯੬੯੬੦੨੦੦੬੦੨੦੨੦੬6੬੦੦੬੦੦੦੦6੦੦੬6੬੦੬2੦੨੦੬੦੬੦੨੯੦੦੬੬6੬੦੦੯੬6੬੦ਟ6੦੦੬੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੨੦੦੦੩੦੨੬੪੬੦੬੦੬੦ਟ੦ਟ6 ੧੩੬) 

ਹੈ 

ਹੈ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
6 ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ੈਤ-ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ 
(6 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
| ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 

੧. ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਰੁ ਜੋ ਜਾਚੈਦੀ ਹੇਕੜੋ ॥ 
੨. ਗਾਲੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆ ॥੧॥ 

ਪਦਾ ਅਰਲ : ਜਾਚੜੀ-ਜਾਚਨਾ, ਮੰਗ। ਸਾਰੁ-ਸੇੇਸ਼ਟ, ਸਭ 

ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਜਾਚੰਦੀ--ਮੰਗਦੀ। ਹੇਕੜੋ-ਇਕ ਤੋਂ, ਇਕ ਨੂੰ । 
ਗਾਲੀ-ਗੱਲਾਂ। ਬਿਆ--ਹੋਰ, ਦੂਜੀਆਂ। ਵਿਕਾਰ-ਫ਼ਜ਼ੂਲ, 
ਵਿਅਰਥ। ਧਣੀ--ਮਾਲਕ। ਧਣੀ--ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਜਨ ਪਤੀ 

ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ । 

ਵੇ 

੧੧੦ 
ਓਂ 
ੰਅ-੭ 

੧੧੭ 

ਲ 
੨੯੨੬ 
ਟਤ 
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੨੨੯੬ 
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ਅਰਥ : 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਚਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 

ਪ੍ਰ: 

( ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਤਮ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, 
ਨ ਜਿਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ। 
ਇੰ ੨. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 
ਨ ਭਰਾਵੋਂ ! ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ 
। ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ।੧। 

ਮੂ ਮ: ੫॥ 
0 ੧. ਨੀਹਿ ਜਿ ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ ਪਛਾਣੂ ਵਿਰਲੋ ਥਿਓ ॥ 
੨. ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੈਤੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰੁ ਪਧਰੋ ॥੨॥ 

01 ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਨੀਹਿ-ਨਿਹੁ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ। ਜਿ ਮੰਨੁ- 
0) ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਦਿਲ। ਥਿਓ-ੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਾਧਰੁ-ਰਸਤਾ । ਪਧਰੋ- 
੧ ਸਿੱਧਾ, ਸਾਫ਼, ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ। 

ਹੂ ਅਰਲ “ 

0) ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ, 
(0 ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ? 
ਇਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ 
ਨ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰ: ਜੀ! ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

 ਉ: _ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਸ ਨੂੰ 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੈਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੈਤ ਹੋਰ 
1 ੧ 
੧0 
&੍ 

।, 

ਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
੧੫ 
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&੬ ਵਕ ਕਤ 
ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਗਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੂੰ 
ਮੇਲਦਾ ਹੈ।੨। 0 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ 
ਸੋਈ ਸੇਵਿਹੁ ਜੀਅੜੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ ਮਰ 
ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਬਿਨਾਸੁ ਹੋਨਿ ਸਿਮਰਤ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥ ਨੂ 
ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਤੁ ॥ 
ਮਾਇਆ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦੁ ॥ 
ਧਿਆਇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਿਨਿ ਦਿਤੀ ਜਿੰਦੁ ॥੧੪॥ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਜੀਅੜੇ-ਹੇ ਜਿੰਦ । ਕਿਲਵਿਖ-ਪਾਪ । ਭਾਵੰਦੁ- 

ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। 

ਅਰਥ : 
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰ 
ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਨੂੰ 

੦੬0੦੨ ਦਾ 
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੭ 2,੩54. ਰਲ 4. 5 4. ੨4. ੫ ਕਾ ਅਲ ਲਾਜ 

ਪ੍ਰ: 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ $ 
ਬਖਸ਼ੇ ॥ 

. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨੂੰ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਨ 
ਕਰ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈ 

੨. ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨੂ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ( 

੩. ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨ 
ਉਹ ਇਹੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ (ਮੰਤੁ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੂੰ 
ਜਾਪ ਕਰੀਏ । ਰੰ 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ $ 
ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 

: ੪. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ̀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਆਦ ਫਿੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ &੍ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ੧ 
ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ, (ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ) ਹੈ। 

੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ! ਤੂੰ 0 
ਭੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਨ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।੧੪। 

ਭਾਫਾਰਥਾ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਨੂੰ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨੂੰ 
ਸੱਖਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਆਖਿਆ ਨੰ 

੧੧ 

ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਮੰਗਣ 
ਦੀ ਜਾਚ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਤ ਭੀ ਓਹੀ । 

ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ $ 
ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋ' ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ $ 
ਸਾਦ <ਨਦ ਕਲ ( 

1 

6੨੬੦੦੦੬੪੬੦੦੨੦੬੦੬੦੦੦੦੬੪੬੦੨੬੦੨੦੨੦੦੨੬੯੦੬੩੧ 
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ਹੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋ' ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ 
& ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
ਰੱ ਇਸ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਆਪਣੇ 

& ਆਪ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਆਪੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਉ' ਜੀਵਨ ਵਿਚ 
ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ 

ਨ ਹੀ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਿ ਰ੍ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 
6 ੧. ਵਤ ਲਗੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ 
ਮਿ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਇ॥ 
ਐ _੨. ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ 

0 ਜਿਸ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇ ॥੧॥ 
] 

0 ਪਦ ਅਰਥ “ ਵਤ--ਵੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

0$ ਗਿੱਲ ਇਤਨੀ-ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਲ ਫਿਰ ਸਕੇ, 
0 ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਹਿ-ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਤਿਸ 
0 ਨੂੰ ਹੀ। 

ਅਰਥ : 

੍ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਲਈ ਭੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ 
ਰੰ ਨੀਅਤ ਹੈ ? 

0 ਉ: ੧. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ ! ਐ ਭਰਾਵੋਂ ! ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 
ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮੀ 
ਰੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵੱਸ਼ ਖਾਏਗਾ । 

| ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਇਹ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ? 
0) ਉ: ੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਨਾਮੀ 
ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਫਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਹਉ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।੧। 

ਮ: ੫॥ 
0 ੧. ਮੰਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ 
6 ਜਿਸੁ ਤੁਸਿ ਦੇਵੈ ਆਪਿ॥ 

੨. ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ 
& ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿ ॥੨॥ 
ਹਉ! ਪਦਾ ਅਰਥ : ਤੁਸਿ-ਮ਼ੁਸ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਤੁ-ਜਿਸ 

ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ-ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ 
ਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ । 
ਹੈ 

(ਪ੍ਰ: __ ਹਜ਼ੂਰ ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ 
। ਹੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 

ਮੰ ਜਾਏ ? 
(੫ (੧੦੨੨੨੦੨੩/੬੬/੬/੦੨੯੦੩੧੦੨੪੧੦੬"੧੭੨੪੦੦੧੭੩੭੨੦੭ = ਦਾ ਨ, ੨ (੨੨ ੨੧੦੦੧੨੯੧੦੨੯॥੪੨੯੧੭੨੧੭੩੧੯੦੨੧੭੩੨੯੪੦੨੯੧੩੧(੧੭੨੧੭੭੨੧੭੨" ੧੨ 

੨ ੧੧ ੧੨੦੨੦੦੦੨੦੬= 7 ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਅਲ ਕਮ ਅਲ ਅਲ ਅਨਕ ਅਕਲ ਅਲ 1 << 2੯੯ 

(੬੧੯) 
ਦੀ ਦੈ (9੨੨ (੧੨੧੦੨ ੨41੫੨ ੨੬੦ 
ਆ << 

ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ % ੫-ਪੰਨਾ 2੨5 
੧੬6੨6੨੬੦ਟ੪੨੯੬(੬੯ਟ੯੬੯੬੬੯੬੦੨੯੦(੦੦੨੯੬੯੬6੨੦੦੯੨੦੬6੨੦੨੯੬(੬੬੧੩੦ 

.( ( 
ਉ: ੫. ਪਿਰਓ ਨੇ ਅੱਧਣਾ ਚੀ. ਦਾਰਾ ਕਬ ਤੋਂ ਨ 

ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਂ 
ਮੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ 

ਪ੍ਰ: ਕੀ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭੁਖਾ ਮਨ ਰੱਜ 
ਜਾਵੇਗਾ ? ਨ 

ਉ: ੨. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨੂ 
ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਤਾਂ (ਇਹ ਦਾਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਨ 
ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਜ ਨ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਿਰੋਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨ 
ਹੈ।੨। ਹੀ 

ਪਉੜੀ ॥ ਹੀ 
੧. ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਸੇ ਖਟਹਿ 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥ ਨ 

੨. ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ 
ਸਚੇ ਦੀ ਆਸ ॥ 

੩. ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਰੇਵਿਆ ਨ 
ਹੋਰੁ ਸਭ ਵਿਣਾਸੁ ॥ 

੪. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰੈ 
ਤਿਸੁ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ॥ | 

੫. ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਜਨ ਰਖਿਆ (ਰੰ 
ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਜਾਸੁ ॥੧੫॥ ਹੀ 
ਪਦਾ ਅਰਥ : ਲਾਹਾ-ਨਫ਼ਾ, ਲਾਭ । ਸੇ--ਉਹ। ਖਟਹਿ- ਹ 

। ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ, ਦੌਲਤ । ਦੁਤੀਆ-ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਦਾ। ਭਾਉ-ਪਿਆਰ। ਸਰੇਵਿਆ-ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, । 
ਭਾਵ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਸੁ-ਸੁਆਸੁ, ਸਾਹ। ਕੰਠਿ-ਗਲ ਨਾਲ। ਨੂੰ 
ਜਨ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ । ਬਲਿ ਜਾਸੁ-ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨੰ 

9#ਹੱਥਾ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ 1 
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਹੂੰ 
ਹਨ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 
ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਨੂੰ 
(ਰਾਸਿ) ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਗਤ ਨ 

_ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂ 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੱਸੋ। & 
ਉ: ੨. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨ 

ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰੈਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂ 
੦੬੦੨੦੬੦੦੯੬੦੬੦੬੪੬੦੦੪੬੦੬੬੦੬੦੦6੦੦੦੦੦੪੬੦੦੦੬੦ਟ੦ਟ੦੦੦੨੦੦੦ ੨੬੬੬ 



ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਲ਼ ਜਾ (੬੨੦) ਗਉਂੜਾੰ ਕਾਂ ਵਾਰ % ੫-੫ੰਨਾ ੜ੨$ 
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(ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਾ-ਭਾਵ (ਮੈਂ-ਮੇਰੀ) ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ । 
ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਇਕੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ __ ੧. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਫੁਰਮਾਇਆ 

। ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ । 
੩. ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਨਾਸਵੰਤ ੨. ਅੰਨ ਸੈ ਟਪਜਿਆ ॥ 00 << ੩, ਨ ਦੀ ੍ - ਐਲੂ ਧਨੁ ਬਹੁਤੁ ਦੁ 0] & ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਰਜੀ ਤਿਪਤਿ ਅਘਾਇ॥ 06 

ਮੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ (ਸੇਵਿਆ) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰ ੩ 0 
ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੨੮ ਦੀ ਨੀ ਗੀ ਮਹ 

ਨੰ __ ੪. ਹੈ ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੀ ਨਿਸਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਗਇਆ ਬਿਲਾਇ ॥ ਸਹ 
ਨ 4 ਬੀ 

੧ ਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਸ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ ਹੀ 
ਲੂ ਪ੍ਰ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ੫. ਪਰਮੇਸਰਿ ਜੀਵਾਲਿਆ 8 
(0 ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਹ 
0 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ <. ੨. ਰੰ ਕੈ ਤੱ ਆ ਪਦ ਅਰਲ : ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ । ਮੀਹੁ-ਨਾਮ ਦੀ ਨ 
ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੱਸਿਆ, ਪਿਆ। ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ-ਆਪਣੇ ਹੂ ਸਾ ੬ ਵਰਖਾ। ਵੁਠਾ-- ; ਪਿਆ। ਸੁਭਾਇ-ਆਪਣੇ ਮੂੰ 
ਨ ਆਪ। ਪ੍ਿਥਮੀ--ਧਰਤੀ। ਅੰਨੁ ਧੈਨੁ-ਅਨਾਜ, ਅਨਾਜ ਬਹੁਤਾ ਨ 
(1 ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਇਸ ਹੋਣ ਤੇ (ਧੰਨੁ) ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਰੁਪਿਆ, ਰੋਕੜ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
8 ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਇਕ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ 
੬ ੩੩ 4 ੫ ੩੩ ਲੈ, ਪੰ 4 ਉਤ 0) ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ- __ਹੈ। ਤਿਪਤਿ ਅਘਾਇ-ਰੱਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਿ- ਨ 
(8 ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਫਲ ਤੀਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਢ ਤੋਂ । ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ-ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੱ 
ਨ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀ । 
0 ੜ ੜੋ -ਈ ਬੀ ॥( ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਪ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਉ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨ ਰਤ ਰੂ ਆ 
ਹੈ ਇਕੋ ਮੰਗ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਭੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਰਿ ਦੀਦ ਅਲ ਗਈ ਪੀ 0 ਚ ਤੇ ਵਿ ਹੈ ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 1 
ਹ ਪਿ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਦੋਂ' (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ੍  
ਸੂ ੮। ਹਾਂ ਬਸ ਚਾਂ ਖੁਸ ਹੋਣਾ-ਵੀ ਸਾ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀ, ਪਰ ਊ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ; 
ਨ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰੀ 
&( ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ੨. ਤਦ ਫਿਰ ਨਾਮ-ਧਨ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਰੁਪੀ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ? 
0 ਦਾਤ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸਚੇ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨੂੰ 
$ ਅਨੁਸਾਰ : ਜੋੜੇ = 1 0 ਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਨ 
0 ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ॥ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਰੀ 
1 ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ ॥੨੨੩॥ ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? 1 ਮੱ 2. << ਹਾ ਵਾ , ।। ( (ਸ਼ਲੌਕਾ ਕਬੀਰ, ਪੰਨਾ ੧੨੭੬) ਊ; ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਸਿੱਖ (ਸਦਾ ਸਦਾ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ & 
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨੂੰ 
(8 ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸੱਚਾ- ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪ ਦਲਿਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਹੂੰ 
6 ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਰਨ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ( 

ਰੂਪ ਨਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ _ ਪ੍ਰ: ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ? ਲਹ 
6 ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸਰੇ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਸਾ __ਉਂ: ੪. ਹੇ ਸੱਜਣੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ £ 
ਨ ਆ ਤਰ 7੫ ਇਕ ਨ ਦਕ - ? ਉਸ ੧੧ 6 ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ-ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਜਨਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਓਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਸਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦਾ 
0 ਪ੍ਭੂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 
0 ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ 
0 ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਵਲੀ ਪਦ, ਟਕਾ ਰਾ 
<੨੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੬੯ਣ੯ਟ6੦੦੦੬੦੯੬੦੨6੨੯੬੯੬੪੬੧ 
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(ਰਜਾਇ) ਹਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੱ 
੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੂ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੀ ਨੂੰ 
ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ।੧। 0 

<<, ੨. 

ਲਾ ਕਲਾ 
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ਮ: ੫॥ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੰ 
੧. ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 0 
੨. ਦੂਜੀ ਨਾਰੀ ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ॥ ਵਰ ਜੀ ਵਿ ਇਹ ਮੋਨ ਸਮਬਦਾ'ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ੩. ਡਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ॥ ਉ: ੬. ਹੈ ਭਾਈਓ! ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ 0) 

ਰ ਉਆ ਰਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨ 
੪. ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਿ 
੫. ਰੈਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ ॥ ਸਕਦਾ। ਹੂ ਰ੍ ਰੀ 
੬. ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ॥ ਐ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਰੌਗਿਆ 
੭. ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥ < (04 ਲੀ 0 

1 ਉ: ੭.ਹੇ ! ਜੋ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੮. ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰਿ ਜੇ ਹੂ ਲਾਵਰੀ#੨॥ ਉਹੋ ਚੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ-ਰੂਪ ਪਰਮੇਸਰ ਦੈ ਪਰੇਮਰੰਗ ਵਿਚ ਮੈ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਜੀਵਨ ਪਦੁ-ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਸਦਾ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੀ 

ਰੰ ਨਿਰਬਾਣੁ--ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਸਦਾ ਮੁਕਤਿ, ਪ੍ਰਭੂ । ਜਾਇ-ਥਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦੋਂ' ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋ $ 
ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਧੀਰੀਐ--ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਮਨ ਟਿਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ( 
ਛਾਰ-ਸੁਆਹ। ਬਾਦਿ--ਵਿਅਰਥ, ਅਕਾਰਥ। _ਰਸ--ਚਸਕੇ। _ਊ: ੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ! ਸਾਡੀ ਮੈ 
ਕਰਹਿ-ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ'। ਕਲ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ । ਰੌਗਿ- ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਤਾਂ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ। ਗਾਵਹੀ-ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਰਿ-ਦਰ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਪਿਆ ਨੰ 
ਭਾਵਹੀ--ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ । ਰਹਿਣ ਦੇ।੨ ਹਉ 

ਆਰੱਲੋ' : ਪਉੜੀ ॥ ਨ 

ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ੧. ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨ੍ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ॥ $ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੍ ੨. ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥ ਨ 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂ ਸਾਧਸੰਗੁ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਰੀ ॥ ਮਹ 
40 ੪. ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ॥ 1 

ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ __ ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥੧੬॥ । 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ? __ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਲੜਿ ਲਾਗੇ-ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਜੀਵਤ-- 

ਉ: ੨. ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ __ਜੀਊਂਦੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ । ਕੀਰਤਨਿ-ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਭਾਵ ਮਨ _ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ । ਜਾਗੇ-ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਨੂੰ 
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਪੁਨੀਤ--ਪਵਿੱਤਰ। ਕੋਟਿ-ਕਰੋੜ। ਨੂੰ 

ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਦੱਸ _ ਪਿਰਾਗੇਂ-ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੂੰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ? __ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੀਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰ 

ਉ: ੩. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ __ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਸੈਗਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 8 
ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਕਿਤੋਂ ਭੀ ਨਹੀਂ _ਜੈ ਫਲ ਇਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੂ 
ਉਤ ੍ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਫਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ 

ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਤਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ _ ਤੋਂ ਭੀਂ ਵਧੀਕ ਫਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੂ 
ਹੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ? ___ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੀ 

ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਨ ਅਰਥ - ਮਹ 
ਤੇ ਧਨ ਵਿਚ ਸੁਖ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ _ ਪ੍ਰ: __ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ 
ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 

੫. ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ? ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੈਮਣਾ ਨ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਤੇ ਰਸ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰ 
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ਪਲਸ ਦੀ ਜਿਆ ਰਜਨੀ ਰੇ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? 
. ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ 

ਸਹ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ 

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਨ ਵਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 
ਹੈ __ ੩. ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
(1 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਾਮ ਭੁਲਿਆ 
0 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ? 

 ਉ: ੪. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਉ' ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 
(0 ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ । ਉਹ ਟੁੱਟੇ 
ਰੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
0 ਪ੍ਰ: __ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ 
ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? 
ਉ ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! (ਸਾਧੂ) 
(0 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 

(0 ਗਈ ਹੈ।੧੬। 

ਹੈ! ਭਾਵਾਰਥ : ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੀਂਹ ਦੇ 
ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 
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0 ਬੱਧਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ 
ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਰੂਪ 
ਬਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਨ 
ਤੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜੋ 
ਸੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 

$ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਰੱਜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ 

ਪਦਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮ 
ਲਖਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਣ ਪਦਵੀ ਉਸ 
ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਜੀਵਤ 
ਭਾਵ ਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ 
ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੈਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ 
ਨਿਰਬਾਣ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਕੀ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਾਲੋ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ, ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 

ਚੌਹਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, 
ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। 
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ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥੧॥ ੍ 

ਪਦ ਅਰਥ : ਧਰਣਿ--ਧਰਤੀ। ਸੁਵੰਨੀ-ਸੋਹਣੀ ਵੈਨਗੀ ਨੂ 
ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੈਗ ਵਾਲੀ। ਖੜ-ਘਾਹ। ਰਤਨ--ਤਰੇਲ ਰੂਪ ਸਹ 
ਮੋਤੀ। ਜੜਾਵੀ-ਜੜਾਊਉ। ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ । ਮਿ 

ਅਰਥ : ਨ 
00 

ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨੂ 
ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਿ 

ਪਿ . ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ , ਜਿਵੇਂ 

1 

੧੦੯: 

ਆ ਪਾ 
ਤਰੇਲ ਰੂਪ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 
ਸੋਹਣੇ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨ 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 
ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨੂੰ 
ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।% ਟੂ 

ਮ: ੫॥ 
੧. ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ ॥ ਨੂ 
੨. ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ॥੨॥ ਨ 
ਪਦ ਅਰਥ : ਦਹ-ਦਸ । ਦਿਸਾ--ਪਾਸੇ। ਦਹ ਦਿਸਾ-ਦਸੀਂ ਹੀ 

ਪਾਸੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਬਨਰਾਇ-ਬਨਾਸਪਤੀ। ਮਿਰਤਕੋ-ਮੁਰਦਾਰ। ਨੂੰ 
ਬਹਿਠੀ-ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਲ--ਦਰਿਆ ਆਦਿਕ । । 

ਅਰਥ : 0 

ਪ੍ਰ: __ ਐਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਨੂਹ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਮਰ 

ਉ:੧-੨. (ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਵੇਖੋ ਇੱਲ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਇੱਲ) ਦਸੀਂ ॥ 
ਪਾਸੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਨ ॥ 

ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਆ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ (ਝੱਟ) ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 

ਕੇ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। (ਇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛਿੜਿਆ 

੨੨੪੨੦੨੬ ੧੮ = 
( 

ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ)।੨। । 

ਪਉੜੀ ॥ ਹੂ 
੧. ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ੍ 

ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥ ( 

੨. ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ । 
ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥ 

੩. ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ( 
ਹਰਿ ਸੈਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥ ਨ 

੪. ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ 
ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥ 
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ਐਹਾਂਤਕ ਸਟਾਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਭ ਨਧਰਿਬਾ ਨੰ 
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| ੫. ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ 
ਰੰ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥ 

$ __ ਪਦਾ ਔਰਥਾਂ : ਜਿਸੁ-ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ । ਲੋੜੀਅਹਿ-ਮੰਗਦੇ 
(੧ ਹਨ। ਕਮਾਵਉ-ਮੈਂਕਮਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਦੇਖਉ-ਮੈਂ 
 ਦੇਖਾਂ। ਧਿਆਵਉ--ਮੈਂ ਧਿਆਵਾਂ। ਸਮਾਵਉ-ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। 
ਹਰ ਦੇਈ-ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਵਉ-ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣਾਵਉ-ਮੈਂ' (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਰਹ ਭੀ) ਸੁਣਾਵਾਂ । 

ਮਰ ਅਰਥਾ . 
(0 ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ! ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ? 
(ਹਉਂ: ੧. ਹੈ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ' ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ 

ਤੇ ਫਲ ਮੰਗੀਦੇ ਹਨ, ਮੈ' ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਨ ਰੂਪ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ । 
ਹ __ ੨. ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ, ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਹਰ ਅੰਗ-ਸੈਗ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਇਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ 
1 ਰਵਾਂ। 
0 ੩. ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
0 ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ । 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? 
ਉ ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 

ਭੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੀ ਦਿਲ 
(1 ਨਾ ਦੁਖਾਵਾਂ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ 
੧ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅੱਪੜਾਂ । 

ਪ੍ਰ: _ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਲਾਈ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਲਾਈ 

(0 ਭੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? 

0 ਉ: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਮੈਂ ਇਹ ਭੀ 
1 ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 
ਹਰ ਉਹ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ 
0 ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(0 ਹੈ (ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸਚਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ 
। ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ 
॥ ਭੀ) ਸੁਣਾਵਾਂ ।੧੭ 

ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਸ 

੮੦ ੧੦ 

ਰੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ 
& ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 
| ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸਣ 
੧ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਰੁਪ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 

ਲਾ, 0 ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਭੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ 
ਨੂ[ ਹਨ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
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ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਕ ਇਕ ਇੱਲ ਨਾਲ ਬਲਦ ਹਨ। ਇੱਲ 1 
ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਜੈਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ £ 
ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਭੀ ਜਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ 
ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ੧ 

ਉੱਡਦੀ, ਰਤ. ਉਪਰ ਨਜਰ ਰੋਲ ਨਦੀ ਹੋ ਉਚ ਵਿ 
ਮੁਰਦਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ 
ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਇੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿ, 

ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰੈ 
ਬਣਕੇ ਵੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਨ-ਬਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ 

ਹੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ : 

੧. ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। 

੨. ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। 

੩. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸੋ। 
ਨਾਮ ਅਰਾਧਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਿਆ ਨਾਮ; ਨਾਮ, 
ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੪. ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ 
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ । ਨਿੰਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹਉਮੈ 

ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਘਟਣ ਤੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੫. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਮਰਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ $ 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰਬਤ 
ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਰਹੋ। 

। ੨੩੨ ੧੨੦੬੦੨੦੬ ੨" ਨ 

॥ 

(॥ 

19 

ਨੀ 

੩੭੩ “-2ਗ “੭: "੩੦ “੭੦੭ 

੨੨੭੨੭੨੩੪੨੭ ੍ 
4 

ਦਾ <<, 

(= ਜੇ ਅਲ 

ਨ. ੩੨, ੨੩ 0੨4. ਰਲ 4. 4 4. 

ਜਾ ਜਾ ਜਾ ਅਲ ਕਲਾ ਅਲ ਜਾਲ 

੨੮,454“ 

੦੨੯੦੬% 

੮ 4-੭੨--੭ਗ- ੩੨੨੭ 

੧੨777 

ਉਇ 
ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮ: ੫॥ 

੧. ਏਕੁ ਜਿ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥ । 

ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੈਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥ ੍ 

ਪਦ ਅਰਥ -ਜਿ-ਜੋ। ਕਲਾ--ਸੱਤਿਆ, ਤਾਕਤ। ਖੰਨੀਐ- ਨੂੰ 
ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ, ਸਦਕੇ ਹੋਵੇ । ਸੰਦੜੀ-ਦੀ। ਵਥੁ- 

ਅਰਥਾ : 
ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬੈਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੱਸ ਵੀਹ ਨ 

ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ- ਨ 
ਕੁ ਸੱਜਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ-ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨ 
ਮਾਲਕ ਹਨ ? ( 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਵੇਂ ! ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਉਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨੂੰ 
(1 
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ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾੰ 
ਦੀ ਕੀ ਲੀ < ੩ ੨੨੨੦੨੪੩੩੦੩੦੩੨੦੨੦੨੩੩੪੩ 
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0 ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
8 ਵਿਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਮੰ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। 

(6 ਪ੍ਰ: _ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਆਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ? 
ਨ ਉ: ੨. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

6 ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਥਾਂ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ 
ਰਾ ਉਸੇ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਹੀ 
0 ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ 
ਉ ਵਾਲਾ ਭੀ ਇਕੋ ਹਰੀ ਅਟੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ।੧। 
੨੧੬ 

ਨ ਮ: ੫ਪ॥ 

0 ੧. ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ 
6 __ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥ 
(6 _੨. ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ 
6 ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥੨॥ 
। ਪਦਾ ਅਰਥ : ਕਰੁ-ਹੱਥ। ਗਹਹਿ-ਫੜ ਲਏ'। ਨ ਮੂਲਿ-- 
੧ ਕਦੇ ਨਾ। ਛੋਡਨਿ-ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੁਰਜਨਾ-ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਪੜਹਿ-ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਪੱ 
੯੧੧ 

ਦੋਜਕ--ਨਰਕ ।' ਸੂਲਿ-ਪੀੜਾ ਵਿਚ, ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਵਿਚ । 

ਹੂ ਅਰਥਾ : 
(ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 
ਮਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? 
ਮਹ ਉੱ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ- 
ਹ ੧. ਐ ਮੇਰੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਜੇ ਤੂੰ (ਕਦੀ) ਮੇਰਾ ਹੱਥ 
੍ ਫੜ ਲਵੇਂ, (ਤਾਂ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। 
(6 ਪ੍ਰ: __ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ? 
() ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੋਟੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
| ਪ੍ਰ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? 
0; ਉ: _ ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਰਕ 
ਹੀ ਦੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ 

ਪੀੜਾ ਨਾਲ (ਸਦਾ ਹੀ) ਤੜਫਦੇ ਹਨ।੨। 

0 ਪਉੜੀ ॥ 
0 ੧. ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸ ਦੈ 
ਜਲ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥ 

੨. ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸਤ ਜਨ 

$___ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ 
 _ ੩. ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ 
0 ਸੈਕਟ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ॥ 

(੭੨੧੧੪ 

ਕਮ 
( ਕ 

0 ੪. ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ 
0) 

| ਮਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਰੋਵੈ॥ 
ਿ] 
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੧) 

੫. ਰਲ ਰਸ ਨੀ ਹੀ 
੯1 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ॥੧੮॥ ੍ 
ਆ ਆ 0 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ : ਸਭਿ-ਸਾਰੇ । ਸੈਕਟ-ਕਲੇਸ਼ । ਭੇਟੀਐ-ਮਿਲੇ। ਨ 
01 

ਘਣੀ--ਬਹੁਤ, ਤੀਬਰ । ਨ 

ਅਰਥ : 0 
ਪ੍ਰ: _ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਜਿਸ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਨੂੰ 

ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ? ੍ 
ਉ: ੧. ਹੇ ਭਰਾਓ ! ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਿਸ ਹਰੀ-ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਕਰਨਾ ਨ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। । 

੨. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤ-ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਨ 
ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰੀ-ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨ 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

੩. ਹੇ ਸੱਜਣੌ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੂਲੇ ਚਰਨ ਜੇ ਨੂ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ $$ 
ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? 

ਉ: ੪. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂ੍ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨ ਹੀ 
ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। 0 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਅਜਿਹੇ ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਨ 

੫. ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨ 
ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ 
ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ।੧੮। ਨੂੰ 

0੭ #ਤ 
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ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨ 
ਇਕੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂ 
ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੂੰ 
ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਸਾਧਰਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨ 
ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਨੂੰ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਜੇ ਨੂੰ 
ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਰਖੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੰ 
ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਨ 
ਜੋ ਨਰਕ ਦਾ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹ 

ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਲ ਗ੍ੈਂ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ : ॥ 

੧. ਉਹ ਹਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੰ 
੨. ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਨੂਹ 

ਜੋ ਕਦੇ ਮੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ( ।। ਰੱ 

(੨ ੧੭੨੧੨੭੨੯੧੭੦੧%੭੨੯੧੭੨੯੭੭੦੦੭੦( ੨੦੨੨੨੨੭੨੨ %"੨੨੨%੨੨੬੦੨੩੦੩੪੩੨੩੭੨੬੪੨੨" 9 ੨੦੬੧੬੦੦੦੯੦੦ਣ6੨੦੦੦੦੦ਟ੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੦ਟ੦ਣ੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੧੬੦੬ 



[ 

੧੨੦੦੦੬੦੨੦੦ ਰੁਝੂ ਦਾ ਬੋ 

2੯੦੨ 

੨੦੦੦੨੦੦੬੧੬ ਪ੍ਰ 
(ਲਾ 

ਨ 
੨6੨੯੨੨੬੪ 

ਲਨ, ਕਦ. ਕਲਾ. ਕਲ. ਕਾ, ਕਲਾ, ਕਲਾ ੭ ,੫੭==%, ਆ ਜਦ 2 
(ਦਾ 

<੨੦੩੩੪੩ 
7 

ਦਿ 
<< 

੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੬੬ 

(6; 0ਮ046.4-64 04404 ਲੀ. 
6੨੦੬0੨੦੨6੬ਣ੯੨੦੨੯੦੦੨੦੨੦੬੯੬੯੨੦੨੦੨੦ 

੩. ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅਵੱਸ਼ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ 
ਜਪ ਕਰੀਟ'ਉਚ ਜੋੜੇ ਮੇਜਾਂ ਬਾਲ ਜੀ ਹੋਤ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਲ 

੪. ਫਿਰ ਜੋ ਦੁੱਖ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੈਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਉਹ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 

(੧੩੦੪੨੯੦੭੨(੧੩੧੭੪੩੨੦੦੭੩੦੭੨੧੩੨੭੭੩੯੧= ਪੇ ਅਲ ਲਅਲ ਕਲ ਨ ਅਲ ਜੰ ੩੦ 
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ਹ। 

ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੈਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਖ਼ਰੀ 

ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ, 
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 

ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ਮ: ੫॥ ਰ 
੧. ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਵਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥ 
੨. ਜਿਥਹੁ ਵੈਵੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਊ ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
ਪਦਾ ਅਰਲ : ਤੋਰੀ-ਭੋਰਾ ਕੁ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ। ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ-ਅੰਸ 

ਮਾਤਰ ਭਰਮ। ਵਵਾਇ-ਜੇ ਦੂਰ ਕਰੇਂ । ਪਿਰੀ--ਪਿਆਰਾ। 
ਮੁਹਥਤਿ-ਪਿਆਰ। _ਜਿਥਹੁ-ਜਿਥੇ। ਜਾਇ ਵੰਵੈ-ਜਾਏਂਗਾ। 
ਤਿਥਾਊ-ਉਥੇ ਹੀ। ਸੋਇ-ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ । 

ਅਰਥ : 

ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ? 

. ਐਂ ਪਿਆਰੇ ! ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। 
ਕਰਾਂ ਕੀ ? 
ਹੇ ਸੱਜਣਾ! ਤੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇਕੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰ। 
ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 
ਕੋਈ ਬਦਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ? 

. ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ! ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਭੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਥੇ-ਉਥੇ 
ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿੱਸੇਗਾ। ਭਾਵ 
ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 
ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋੱ' ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 

ਆਵੇਗਾ ।੧। 

ਪ੍ਰ: 

ਸੰ 

ਮ: ਪ॥ 

੧. ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ 
ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ ॥ 

੨. ਹੈਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ 
ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ॥੨॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਘੋੜੜੈ-ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਕੁੰਦੇ-ਬੰਦੂਕ ਦਾ 
ਹੱਥਾ। ਖੇਡਾਰੀ-ਖੇਡ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ । ਉਲਾਸਹਿ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ 
ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਤੀ--ਨਾਲ। 

5, ਪਾ (੦੨੧੭੨੧੪੩੧ 4੨੨੯੨ 2%੨੯੦੨੦੦੦੨੦੦੨੪੩੦੧੦੨੧੦੨੩੦੦੩੧੦੦੧੧੦੨੦੯੦੨੦੩੯੩੦੧੭੩੦੭੦੩੦ 
ਜਲ ਜਾ ੧ ੧੨੦੨ ਵੱ ਜੈ ਅਲ ਜਲ ਮਦ“ ਆ ਆ ਆ ਅਕਲ “ਕਲ ਅਲ“ 

ਮਾ 

ਗਉਂੜਾੀ ਕੀ ਵਾਰਨ % ੫-੫ਨਾ 25੨-੨=੩ 
੧੨੦੦੦੨੦੬੯੨੦੨੦੬੯੨੯੨੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੨੦੨੦੬੦੨੦੦੬੦੨੦੦੦੨੬੬੦੨੨੧੩ 

6 

ਅਰਲ . ਨ 
, ੩੩ ਸਾ 

ਐ ਗੁਰ ਜੀ! ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ' ਨੂੰ 
ਦਾ _< ਨ 

ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੂਰ 
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਕੇਵਲ ਖਿਦੋਂ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨ 
ਖੇਡਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਨੂੰ 
ਵਿਚ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ 

੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਇੰ 
ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਉਡਣੀ; ਪਰ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ 8 
ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੀ 

ਇਵੇਂ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਿ 

ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ।੨ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰੰ 
੧. ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ 

ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥ 
੨. ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ( 

ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ ॥ ਨ 
੩. ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਹਰ 

ਸਭਿ ਪੁੰਨ ਤਿਨਿ ਕਿਤਾ॥ 
੪. ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੇ ਨ 

ਬਿਖਿਆ ਗੜੁ ਜਿਤਾ ॥ 
੫. ਨਾਨਕ ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਾਰਿਅਨੁ ਰੰ 

ਦਯੁ ਸੇਵਿ ਅਮਿਤਾ ॥੧੯॥ ਨ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਰਸਨਾ--ਜੀਭ। ਸੁਵਣੀ-ਕੈਨ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੱ 
ਮਿਤਾ-ਹੇ _ਮਿੱਤਰ। _ਭਾਵਨੀ-ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਹਸਤ-ਹੱਥ। ਨੂੰ 
ਅਠਸਠਿ--ਅਠਾਹਠ । ਮਜਨਾ-ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਭਿ-ਸਾਰੇ। ਤਿਨਿ- ਨੂੰ 
ਉਸ ਨੇ। ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ। ਉਧਾਰਿਅਨੁ-ਉਸ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 
ਹਨ। ਦਯੁ--ਪਿਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ)। ਅਮਿਤਾ-ਬੇਅੰਤ। ੧ 

ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ! ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਨੂੰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਉ: ੧. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਸੁਣ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਨੂੰ 
ਹੈ, ਨਿਸਚਾ ਕਰੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨ 
ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨ 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 

੩. ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਓ, ੬੮ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ 
੨੦੩੧੨੦੦੦੬੦੬੦੦੨੦੦੦ਣ੦੬੦ਟ੦ਟ੦੬੦੨੦੦੦੬੦ਟ੦ਟ੦੦੦੦੬੦੦੦੬੪੦੨੬੧੦ ੨੩੧ 
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6 

(6 ੪. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨੂੰ 
0) 

ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪੇ ਸਾਜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।੨। __ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ (0 
00 ਪਉੜੀ ॥ ਭੀ ਓਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ & 

ਨ ਲੀ ਆ ਰਿ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਨ 
(0 ੧. ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਅੰਤੁ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਸਭੁ ਤਿਸੈ ਕਰਣਾ ॥ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰ 
ਉ| ਦੇ < ਰਾ ਦੂ ਦਿ . 0 

੨. ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੇ ਜੀਆਂ ਕਾ ਪਰਣਾ ॥ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਨੂ 
੧ _੩੨. ਹਸਤ ਦੇਇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਭਰਣ ਪੋਖਣੁ ਕਰਣਾ॥ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ। ਮਰ 
0 & = ਣਾ ਵੇ 
( ੪. ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਬਖਸਿੰਦੁ ਆਪਿ ਜਪਿ ਸਚੇ ਤਰਣਾ ॥ ਸਲੋਕ ਮ: ੫॥ 
੫ ੨ ਵਲ ਦੀ ਨ [ ੫. ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾ ॥੨੦॥ ੧. ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਨ ਕਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਨ 

ਨ __ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਗਮੁ-ਅਂਗਮ-ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਅਪਹੁੰਚ __ ੨. ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ ਉਧਰੈ ਸਭੋ ਕੋਇ ॥੧॥ ਨ 
0 ਪੁਭ। ਅਗੋਚਰ--ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰਚ ਤੋਂ ਪਰਣਾ--ਆਸਰਾ 0 
ਹੀ ਪ੍ਰੂ। ਅਗੋਚਰ--ਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ (੬ ਪਦ ਅਰਥ - ਕਾ-ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਭੋ ਕੋਇ- ਨੈ 
( ਹਸਤ--ਹੱਥ । ਦੇਇ-ਦੇ ਕੇ। ਭਰਣ ਪੋਖਣੁ-ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਭਰਣ- ੨ ਵੇ 
ਇਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ।` 1 
&) ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨ 
6 ਅਰਥ 0 
0 ਅਰਥ - 0 

ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਏ ਓ। ਪ੍ਰ: ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, 
੬ ੨ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੰ (੧ = ਵਿ ਰਾ ੨ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮਿਟ ਸਕੀ ਨ 
ਮੰ ਉਂ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਵੇ 7 ਮਹ 
ਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕੋ ਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਤ ੪. ਪੜ 2. ੪ 
ਰੀ ਰੱ ਰਿ ਲੂ ਸਿ. ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨ 

8 _ਦਤਿੱਤ ਕਿ ਉਹ ਮਲਗਮੱਨ ਗੁਰ ਤੀ ਅਗਮ ਮਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ( 

ਆਸਰਾ ਭੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਰਿ ਰੰ 6 ਦਾ ਅਨਸਰਾਂ: ੍ : __ਐ ਗੁਰੁ ਜੀ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂ 
& ਪ੍ਰ: ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਨੇ ਉਬਲੀਖਾਸਥੋਗੀਡ 
00 ਉ: ੩. ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਤੱਕੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਊ: ੨. ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਉਸ ਮੈ 
1 ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਣ ਪੌਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
।ਿ ੪. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, (ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨ੍ 
ਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਰਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ।੧। ਹਾ ਕੰ & ਹੈ 0 
1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨ 
1 ਟ੍ਕ 99੫ ਦਰ ਮੰ: ੫ਪ॥ ਝ ਰੇ 

( ੫. ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੰ 0 ਹੁ ਹੂੰ () । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ੧. ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਨਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬੁ ਕਰੇ ਕਬੂਲੁ ॥ 
ਰੰ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ੨. ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਜਮਾਨੁ ਤਿਸਹਿ ਭੁਖ ਨ ਮੂਲਿ ॥੨॥ 

੍ ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ।੨੦। ਪਦ ਅਰਥ : ਜਾਚਿਕੁ--ਮੰਗਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ । ਜਜਮਾਨੁ"- 
ਹੂ ੍ << = ਹਲ ਖੁ ਹੈ 0 ਭਾਵਾਰਥ : ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ _ਦੱਛਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨ ਮੂਲਿ-ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ । । 
ਇੰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਹੀਓ' ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ : 

ਉ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਧੈਦਿਆਂ ਦੇ _ ਪ੍ਰ. ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨ ਹੂੰ 
( ਸੈਸਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕਰ (8 

ਵਿਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ _ਊ ੧ ਹੇ ਭਾਈ! ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ (0 
[ਜੈ . ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ 0) 

ਮਹ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ ਰ੍ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 
($ __ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ੨ ਕੇ ਗਰਜ ਕੇਬਲ ਕਰੋਗਨ। ਮਹ 
6 ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਈਂ __---------- ” 
6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ _ %. ਯਜਮਾਨ, ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 

੨ %੭=੧ -੬ -੩ ੨ ਰੰ ਨੂੰ ਦੱਛਣਾ ਆਦਿ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਜਮਾਨ ਆਖਿਆ ਨੂ ।) ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਜਿਸ .ਤ'ਜੱਰ-ਕੌਮਰਾਸ ਪਦੇ -ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੰਡ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ੧ 
ਭੂ ਦ ੪੩ ੪ ੪ ਇਤ ਿ=.. ੦... ਇਕ ੪ ($ 

ਝੁਠਿਆਂ ਧੋਬੀ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ ੬ ਲੂ ਤੀ ਘਰ ਦਿ 00 ਨੂ ੬ ਡੂਂਆ ਕਰ ਕ ਦੇ ਪਟੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਵਗ ਪਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਚਿਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ; 
। ਨ ਦੁ ਕਮ 
( ਪਟਕਾ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰੰ 
1 ਨ ਤਤ ਿੱ ਵਕ ਰਾ (੬ 
(੧੨੦੬੦੨੦੨੬੬੯੬੬੬੪੬੨੬੪੨੦੦੨੦੦੨੦੦੦੦੬੬੦੪੬੬੪੪੬੬੦੨੬੦੬੨੦੬੪੬੦੦੦੨੨੦੦੬੬੨੬੦੦੨੬੨੦੦੬੧੩% 



ਨਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰਹਿਝ ਜਾ (੬੨੮) ਗਉੜੀ ਕਾ ਵਾਰ ਮ: ੫-ਪੰਨਾ ੜ੨= 
ਕਲੀ ਕਲਾ ਲਾਲਾ ਕੱ €96੨੧ਣ੧ਣ6੬(੬੦੨੯੬੦੨੦੬੦=੦=੦੨੯੦੦੬੦੬੯੬੯੬੦੬੧੬੧ਣ੯ਟ੦=੦੬੦੨੯ਣ੦੬੦੨੦੨੦੨੦੬੯੬੦=੦੬੦ਣ੯੨੫੬੧੬੯੦ਣ੦੬੦੬੧੦੦੦੦੦੬੯ਟ੦ਣ੦੬੯੬੦੦੦੬੦੦੦੦੪੬੦੬੦੦੦੦੬੬ ! ਮੇ) 

੨੦੨੬ 

੨%੦੯੨੨੦੬੦੬ 

੧੨੦੧੦੧੬੦੦੦੬੦੯=੦੦੦੨੦੨੦੬ 

2੦੦੧੬੦੦੦੨੦੦੦੦੦੨੦੦੦੬੬੨੦੬੦੬੪੬੦੬੯੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੬੬੦੩ 
ਵਾ 

੧੨੦੨੦੬੦੬ 

੨੦੩੨੨ ੨ 

੨੯੬੨੨ 
ਰੰ 

ਦਲ 

੧੦੨੦੬੧ 

੧੦੦੬੨੦੦੦੦੦੦੦੦੦= 

(9੧੧ 

੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨੂ 
ਦਾ ਯਜਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਹਨ। ੯੬ 

ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ।੨। ੩. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਭਾਵ ਨੂ 
ਪਉੜੀ ॥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 

੧. ਮਨੁ ਰਤਾ ਫੋਵਿੰਦ ਸੰਗਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਜੋੜੇ ॥ ਕੀ ਇਹ ਜੀਬਦਲਸਿ? ਬੀ ਜਨ) ਹ 
ਰਿ ਉਪਰ ੪. ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਨੂੰ 

&. ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥ ਪ੍ਭੂ ! ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇਹ' ਤੇਰਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। 0 

੩. ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਧਿਆਇ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੇ ॥ ਪ੍ਰ: _ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਖ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ ? ਨੂੰ 

੪. ਢਾਢੀ ਦਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ ਦਰੁ ਕਦੇ ਨ ਛੋੜੇ॥ __ €: ੫. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੂ 
੫. ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਚਾਉ ਏਹੁ ਰ੍ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਏਹੁ ਇਕ ਉਮਾਹ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰ 

ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਲੋੜੇ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਰਹਾਂ ।੨੧।੧। ਹੀ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਸਚੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਜੋੜੇ-ਪੁਸ਼ਾਕੇ, ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ-ਸ਼ੁਧ ਕਰ ਲੈਣਾ (ਰੰ 
<- ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਂਟ : “ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਟ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਏਂ-ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ । ਹਸਤੀ--ਹਾਥੀ । ਮਿਲਖ-- ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉੱਜ “ਵਾਰ” ਦੇ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਿਲਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਘਣੀ--ਬੜੀਆਂ। ਢਾਢੀ-ਪ੍ਰਭੂ _ਪੱਤਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ੨੦੦੦੯ ( 5 

= ਨ ਵੱ 0 
ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਦਰਿ ਪ੍ਰਭ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ । ਦਾ “ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ “ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ” ਸਿਰਫ਼ ਇਸ । 
ਲੋੜੇ-ਲੱਭੇ, ਚਾਹੇ, ਇੱਛਾ ਕਰੇ, ਲੋਚੇ । ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ “ਵਾਰਾਂ” ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸੁਧੁ” ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨ 

2੩ 0) 

ਅਆਰਲ “ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।” ਨ 
ਿ ਸਾਹਸ ਦਰਪਣ 00 

ਪ੍ਰ: ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀ ਗਹ ਗ੍ਰੰਥ 7 
ਛੂ ਕ ਪਰ ਰੇ ਨ ੨ 

ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿ ਇਤ _ ਲੀ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ? 'ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੂੰ 

ਉ: ੧. ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! _ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗ ਕੈਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ 
1 ਤਾ ਨ ਿ ਸਿ << ਪੇ ਇਆ ਦੇ ੮ & ੨ ,35 ! 

ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੈਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੋਧ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ( 
, ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ; ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ /ਦੋਖੋਂ ਪੰਨਾ ੩੨੩ ਨਿਸ਼ਾਨ) 

ਦੇ ਸੱਚੇ ਜੋੜੇ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹਨ। 
੧੦੨੦੨੦੨੨ 

2੨ 

ਨ 

੩ <੫=੦=, <<, ਵੀ ੬< ੨ ੨੭=, ( 0 ਟੀ ਪਤ ਵਾ ਦਾ ਰ੍ 
0੨੧੨੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੦6੨੦੨੦੬੯੨੨੨੦੬੯੬੯੬੨੬੬੦੨੦੬੯ਟ6੬੯੨੯ਣ੯੦੬੦੬੦੦੦੦੯=੯੦(ਟ੦੬6੦6੨੦੬੦੨੬੪੦੬੪੯੬੦੦੦੬੦੬੦੯੬੪੬੦੬੯ਟ੯੬੯੬ਟ6੨੬੦੨੦੨੦੩੦ ਹੂ 



ਸਨੈਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ (04044 (੬੨੯) ਗਾਉਂੜਾੰ ਕਬੀਰ ਜੀ-ਪੰਨਾ ੩੨= 
(੨੧੦੦੨੦੬੦੦੦੨੦੬੦ਣ੯੨੯੦੦੨੦੬੯੨੯੨੯=੯ਟ੦੨੦=੯੬੯੨੦=੯੬੯੬੧ਣ੯੬੦੬(੬੯੬੦੬੦੨੦=੦੬੪੬੯੬0ਟ੦੬੦੯੦੦੬੦ਟ੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੨੦੬੬੦੬੦੬੦ਟ੦੦੦੦੦੨੦੨੯੬੯੬੨੯੬ ਵੇ 
01 ਰ੍ 
0 . ੍ 0 

£ ਤੱ ੧ ਵੇ 0 00 ਰੇ 16 ਨ 
1. ਪਿ £ 0 

ਰੰ 0 &ਿ 
੧੮ 5੧ 

( ਹੈ 
੧ 

ਮੱ 0 
੧0 0 
( ਓਂ 

<< 

( [] 

। 
ਪਰ 0 ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ 

੧) [] ੧੧ 

&੍ ੍ 

( ਹੋ ਰੰ ੧ਓੱ' ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਿ 
॥( 

0) 
0 ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪॥ ੍ 

ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿਚ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ੧੪ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ- 0 

ਚਾਰ ਪਦ ਆਉਣਗੇ (ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੀ ਪਦੇ ਹੋਣਗੇ)। ਮਹ 
॥ 0 
੧ 00 

ਉ ੧. ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ਤਾਂ ਤ੍ਰੋਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ 
0 ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ ਨੂੰ 6 ੨. ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੰ ੧੩ ਡਾ ਸੀ ਤੁਸਨਾ 6 
0 ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਹੀ-ਵਿਚ। ਪੀਵਿ ਰਹੇ- ਹੈ (੧ _੩. ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥ ਨਰ ਿਸਟਲਾ ਨਰ ਿਦਲਰੀ ਗਗ=ਤ 

ਇੱ ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਸਿਮਰ । ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨਖ, ਭਾਵ ਹਉ 
੫. ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਤਿਖਾ-ਤ੍ਰੇਹ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬੁਝਾਨੀ-ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 

ਹੂ ੬. ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ-ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ। _ ਨ 
0 _੭. ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥ ਅਰਥ : ਹਉ 

() _€. ਪੀਵਿ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥ ਪ੍ਰ: __ਐ ਭਗਤ ਜੀ ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਵਿਚ ਨ 
& _੯. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ ਸੜਦਾ-ਬਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ 
੧੦. ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥ ਨੀ ਅਣ ਦਿ ਵੀ ਸਹ ਨ ਨ 
ਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈਂ ? (੬ 
][ ਪਟ ਅਰਥ : ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਜਲੜ-ਤਪਦਿਆਂ,ਸੜਦਿਆਂ ਨੂ, ; (ਐ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱ 

ਬਲਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਲੁ-ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, (ਪਰ ਹੈ 
ਪਾਣੀ । ਰਾਮ ਉਦਕਿ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਪਾਣੀ ਨੇ (ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲ ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ) ਹੁਣ ਮੈਂ' ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ । 
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਤ ਲੱਭ 'ਲਿਨਨਰੈ॥ । 
$ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਤਨੁ-ਸਰੀਰ, ਪਰ ੨. ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤ੍ਰਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਉ 
ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿਣ ਤੋ' ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਹਿਤ ਸੜ ਰਹੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ-ਠਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
(ਸਰੀਰ ਹੈ । ਬੁਝਾਇਆ-ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਣ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ` ਰੇ 

` ੬ 
ਕਾਰਣਿ-ਮਾਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ । ਬਨ--ਜੰਗਲਾਂ ਵਲ। _ ਮਰ __ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ੍  

0 ਜਾਈਐ-ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੁ-ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਾਣੀ, (ਜੋ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ 
ਉਹ $` ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਭਗਵੰਤ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੋਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹ 
0& ਜਿਹ ਪਾਵਕ-ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ। ਪਾਵਕ-ਅੱਗ, ਭਾਵ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? 
[0 ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤੇ । ਨਰ-ਮਨੁੱਖ । ਹੈ ਜਾਰੇ-ਸਾੜੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਣ (8 

ਮ ਉਦਕਿ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਾਣੀ .ਨੇ। ਜਨ-ਦਾਸ, ਸੇਵਕ, ਲਈ, (ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਜੈਗਲਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥ $ 

6 ਭਗਤ ਜਨ। ਉਬਾਰੇ-ਬਚਾਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ--ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ, ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। । 
੦੨੦੬੦੬੦੦੯੬੬੯੬੬੯੬੪੬੯੬੯੬੦੬੦੨੪੩੯੨੪੬੯੬੬੬੪੬੦੬੪੨੦੨੬੦੯੦੯੬੪੦੯ਟ੪੪੪੪੬੦੨੯੦੦੨੦੬੯੬੦੨੦੦੦੨੬੦੨੦੬੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੨੬੦੩ 



#ਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੬੩੦) ਗਾਉਂੜੀ ਕਬਰ ਜੀ-ਪੰਨਾ ੩੨੩-੨# 
(7੨੦੨੦੩੯੬੯੨੦੨੦੬੧੦੧੨੨੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੨੦੦੦੨੦੨੬੦੦੨੬੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੨੦੦੦੨੦੦੦੦੨੦੨੦੨੦੬੦੬੦੬੦੨੧੨੦੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦੬੦੦੦੨੧੨੦੦੦੨੦੨੬੦ ੨੧੨੨੬ 

ਉ __ ੪. (ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ) ਉਹ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ _ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ_ਉਗਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨ 
(੬ ਸਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ _ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜਲ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। (8 
( ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ।੧। ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 1 
00 ੩੫ ਦੇ ੬ ਲੀ ੧3 

॥ ਰਿ 11111111111110 1 ੧. ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ॥ 
੨ 0 ਹਉ: ੫. ਹੇ ਭਰਾਵੋ ! ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ __' ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨਿ ਉਠੀ ਅਧਿਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੍ 

& ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਸੁਟਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ __ ੨. ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥ ਹੀ 
ਨ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਬਲਵਾਨ __ ੪. ਜਲ ਮਹਿ ਰਹਉ ਜਲਹਿ ਬਿਨੁ ਖੀਨੁ ॥੧॥ 0 
0 ਹੈ)। ੫. ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੁ ਹਉ ਸੂਅਟਾ ਤੋਰ ॥ ਨ 
0 ਪ੍ਰ: _ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ? ੬. ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ ॥੨॥ (8 
|; ਉ ਰਿ ੭. ਤੂੰ ਤਰਵਰੁ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹਿ ॥ । 
(0 ਹਦ ਨੌ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਂ ਸਜਨ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ,ਦਿਗਗੀ ਡੋਚੋ' ਦਰਸਨ ਨਾਰਿ ॥੩॥ ੍ 

( 3 0 
(6 ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਜਲ ਨੇ ਬਚਾਇਆ __. ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ॥ ਹੀ 
੍ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ? ੧੦. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੪॥੨॥ 0 
0 ਉ: ੭. ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦ ਅਰਥ : ਮਾਧਉ-ਹੇ ਮਾਧਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੂ 
ਮੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ; ਮਾ-ਮਾਇਆ, ਧਵ-ਪਤੀ। ਮਾਧਉ ਜਲ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ 
ਮਰ ਉਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ _ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ, ਜਿਵੇਂ 'ਰਾਮ-ਜਲ” ਤੇ 'ਰਾਮ ਉਦਕਿ' ਪਿਛਲੇ | 
ਮਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖ-ਸਾਗਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਧਉ-ਜਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ 
। ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੈਸਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਿਆਸ-ਤ੍ਰੇਹ। ਨ ਜਾਇ-ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਦੀ ਨੂ 
0 ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। __ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਮਹਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਨਾਮ-ਪਾਣੀ 
ਨ; __ ੮. ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਂਦੇ ਜਾ _ਪ੍ਰੀਦਿਆਂ-ਪੀਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ-ਜਪਦਿਆਂ। ਅਗਨਿ- ਮੰ 
ਰੰ ਆ ਪਿਆਸ, ਤਾਂਘ ਰੂਪ ਅੱਗ, ਏਥੇ ਭਾਵ ਨਾਮ-ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮੀ 
੧] ਕਦ ਮੁੰਕਦਾ ।੩। ੨ ਦਰ ੩ 

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਵਿਚ ਕਿਸ 
ਨ ਪਰ: _ ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ! ਆ ਅਗਨੀ ਭੜਕੀ ? ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿ ਇਸ ਜਲ ਮੱ 
੍ ਉੰਟ ੯. ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਵਿਚ ਜਲ ਦੀ ਤਿ੍ਖਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 0 
।। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ & 

8 ਵੀ ਮਰਸਿਰ ਦਾਂ ਜ਼ਜਨ-ਯਰ ਰੰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ( 
ਇੰ __ ੧੦. (ਦੇਖ ਉਸ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮਿ੍ਿਤ-ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭੈ: ਨ 
| ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰੇਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।੪।% ਵਲ ਸਕ ਨ 

#ਖਿਸ਼ ਬ਼ਬਦ ਐਤਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੀ ਉੱ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ॥ (ਪੰਨਾ ੨੬੬) ਹੀ 

(ਦੱਸ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ। ___ _ ਨਾਮਜਲ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਸ £ 
ਇਸ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
0 ਰੂਪ ਅੱਗ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਈ ਤਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੜੀ ਤਿਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। 

ਜੋਗਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜਲ ਜੈਗਲਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਵਿਰਤੀ 
ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਖੁੱਟਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ 

ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਵੀ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਇਕ ਇਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅੰਮਿਰ੍ਤ-ਜਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੁਖ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ 
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ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਠੀ-ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਇ-ਬਹੁਤੀ, ਵਧੀਕ । 

ਜਲਨਿਧਿ-ਸਮੁੰਦਰ [ਨਿਧਿ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ]। ਮੀਨੁ-ਮੱਛ। ਰਹਉ-- 

ਰਹਉਂ', ਮੈਂ' ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਲਹਿ ਬਿਨੁ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਖੀਨੁ- 
ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੁਰਦਾ, ਦੁਰਬਲ-ਪਨਾ, ਨਾਸ । ਪਿੰਜਰੁ-ਪਿੰਜਰਾ। ਹਉ- ਨ 

ਮੈਂ। ਸੂਅਟਾ-ਸੋਆ, ਤੋਤਾ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ [ਸੂਅ- 
ਸ਼ੁਕ, ਤੋਤਾ । ਪਛੇਤਰ “ਟਾ” ਛੋਟਾਪਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਕਿ “ਚਮਰੇਟਾ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬ ਚਮਾਰ]। ਤੋਰ-ਤੇਰਾ। ੨੦੨੦੨੦੦੦੨੦੦੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੦੨੦ 

ਮੰਜਾਰੁ-ਬਿੱਲਾ। ਕਹਾ ਕਰੈ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਵਿਗਾੜ 8 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੋਰ-ਮੇਰਾ। ਤਰਵਰੁ-ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ [ਤਰੁ-ਰੁੱਖ। ਨ 
ਵਰ-ਸੋਹਣਾ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿਛ । ਆਹਿ-ਹਾਂ। ਮੰਦਭਾਗੀ-ਮੰਦੇ ਨ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ਨਾਹਿ-ਨਹੀਂ। ਨਉਤਨੁ-ਨਵਾਂ । ਚੇਲਾ-ਸਿੱਖ। ਨ 
ਕਹਿ-ਕਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ-ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ ਵੇਲੋਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ 

ਮਾ, 



ਸਿਧਗਲ ਸਨਗਹੀ? ਹੀਰ (ੰੜਨ) ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ--ਪੰਨਾ ੩੨੪ 
(9੨੦੨੦੬੦੬੩੯੬੯੦੦੨੬੦੨੬੦੬੦੦ ੨੦੨੦੨੨੦੬੦੨੦੬੦੨੯੨੦੨੯=੯੨੦੨੦੨੯੬੦੨੬੧੬੯੨੦੦੯੨6੨੬੧ਟ੯੦੦੬(੦ਣ੦੨੦੨6੨੬੦੧੨੬੦੬੦੨੬੦੦੦੦੦੨੦੨੨੬੦੨੨੬੦ 

। 

ਇਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਕਾ, ਬੁਢਾਪਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿ _ ਉ: ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 

| ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 
. ਐ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈ ੩੬੧੬ ੮੭ ਨ ਅਰਥ : ਲੀ 

1 ਰੇ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨ ($ ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜਲ ਦਾ ਦ ਕੀ ਕਿ 

6 `__ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਹੀ 
ਿ ਦੀ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਹੈ ? ੮. ਪਰ ਐ ਸੁ ਜੀਉ ! ਮੈ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ੍ 
0 ਉ ਰਾਮ-ਜਲ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਨਿਕਟਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਇਉਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਸਕ ਰਾ _ ਨੂ 
੧. ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ _ੰਂ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ; 
ਸੰ ਮਿ ਨ ਬਿ ਪਿ ਇਵ ਮਹ 

(ਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ 
ਹੈ ਹ, ਇਸੇ ਜਲਵੇ, (ਜਿਸ ਨਾਲਾ ਤਿਜਨਾਰਪੀ ਐਗਬੀ ਵੈ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਗਰ 

ਨ ਸੀ) ਉਸ ਤੋਰੇ ਨਾਮ-ਜਲ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਭਾਵ ਪਿਆਸਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਹਉ 
(8 ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਭੜਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਉ 
ਹਉ ____ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਤਾਂਘ ਵਚੇਰੋ ਪੈਦਾ ਇਸ ਲੜਾ ਚੀ ਹਰਾ? ਸੋਰੇ ਜਦਿਰਉਸ ਬਸੀ ਦਾ 1 
0 ਰੀਤ. ਗਾਵ ਗੀ ਤੋ (ਕਰਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਕਵੀਜ ਜੱਦ" ਜੋਟੀ ਤਗਾਲ ਦਿਓ ੱਕ ਹੁਨਾਨ “ਵਨ ਨਾਨ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰਾਗ 
ਸਰ ਤੀ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਬੈਦ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਸੂ 

ਉ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਹੂ 
/ ਨ ਪੋ ਂ ਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।੩। 1  __ ੩. ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਮਾਨੋਂ ਸੀ 
| ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲ ਦਾ ਮੱਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੈ _ ਕੋਂਬੀਰ ਜੀਉ । ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨ 
00 ਹਾਂ] ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ? | 
4 ਖ ੨ ਹ ਨ ਕੂ 16 

6 ੪. ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਮੱਛ ਜਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉ: _ ਹੇ ਭਾਈਓ । ਮੈ' ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 0 
0 ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੀ ਐ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 8 
( ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਜਲ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ : (8 
(ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ- ___ ਹੈ ਖੰਭ! ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭੀ ਗੁਰੂ ਹੈ' ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਚਾਉ 0 
॥ ਜਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।% ਭਰਿਆ) ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਹਾਂ (ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ)। ਭਾਵ । 

$ ਪ੍ਰ: ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ- ਸਹ 
6 ਉ: _ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
੫. ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ! ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ _ ਪੈ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ 
ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬਿਹਬਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ? । 
(ਰੰ ਨਦੀ ਜਿਗ ਕਾਰੀ ਉ:੧੦. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ । 

(6 ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ $ 
ਉ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਸਾਈਂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 0 

ਉ: ੬. ਐ ਭਾਈਓ! ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨ 
( ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਿਲ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲੈ ।੪੨। | 
0) ਹੀ 

ਨ ਐ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ! (ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਰਿਹਾਂ) ਜਮ-ਬਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ $ 
[॥ 1] 

ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਮ-ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ-ਜਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨੂੰ 

( ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।੨। ਸੜਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਧੋ-ਜਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਿਖਾ ਹੂਰ 
0 ਪ੍ਰ: __ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ _ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੁਤੀ ਤਿੱਖੀ ਹ। ਮਨੂੰ 
ਮਹ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਦੇ ਦਿਓ । ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਮ-ਜਲ ਦੀ, ਉਆ 

(੮੦੨੦੦ ੨026੨੪੨੪੦੦੨੦੧੨੬੦੬੦੬੦੬੦੬੯੬6੩੪੨6੬੬੯੬੬੬੬੬੦੨੦੦੬੦੬੦੬੬੪੨੯੬੬੦੬੦੯੨੦੬6੨੦੨੯੦੨੦੨੯੬੨੬੦੦੬੨੦ਵ 4੩੬੬ 



ਨਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ (੬੩੨) ਗਉੜੀ ਕਲਰ ਜੀ-ਪੰਨਾ 2੨8 
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| ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਤੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
0 ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧. ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਮੰ _ ਇਕ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ੨. ਤਬ ਲੋਗਰ ਕਾਰੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥ 
[[ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਡ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ੩. ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ 
ਮੂ __ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਪਲੋ ਤੋਰੇ ਦਾ, ਜੋ ।ਪੱਜਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਹੀ, ਹਮਰੇ ਖੋਜ ਪਰਰੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਹ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ੍ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮ ਰਲ ਹੇ 

ਬਿੱਲੋ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੋ __“' ਧੌਮੈ ਗਿਹ ਸਚੀ 
(6 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ੬. ਸਾਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 
ਨ! ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ __ ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥ 
ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਚੱਕੂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰ __ ੮. ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥੩॥ 
0 ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਕਠਨਤਾ ਦਾ __ ੯. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਕਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ __੧੦. ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਰਾਮੁ ॥੪॥੩॥ 

ਮਹ ਦੇ ਉਦਾਲੇ-ਪੁਦਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਸੋਹਣੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਟ ਅਰਥ “ ਹਮ--ਅਸਾਂ। ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ-ਇਹ ਨਿਸਚਾ 
0 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ _ ਕਰੂ ਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਾਨਿਆ-- 
ਨ ਬਿੱਲੋ, ਸ਼ੋਰ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਰੈ। ਲੋਗਹ-ਲੋਕਾਂ ਨੇ । ਕਾਹੇ-ਕਿਉਂ' ? ਦੁਖ ਮਾਨਿਆ- 
ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
00 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ, ਛਾਂ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ _ ਅਪਤਹ-ਬੇ-ਪਤਾ, ਨਿਰਲੱਜ, ਬੇ-ਸ਼ਰਮ, ਪਤ ਤੋਂ' ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਬੇ- 
(ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ _ਪਤਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ । ਖੋਈ-ਗਵਾ 
ਦਿ 

& ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਈ ਹੈ। ਖੋਜਿ-ਖੋਜ ਤੇ, ਪਿਛੇ, ਰਾਹ ਤੇ। ਮਤਿ ਪਰਹੁ-ਨ ਟੁਰੋ। 
0 ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ _ ਮਾਹੀ-ਵਿਚ। ਮੰਦੇ-ਭੈੜੇ। ਸਾਝ _ਪਾਤਿ-ਭਾਈਚਾਰਾ; ਮੇਲ 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਸਾਂਝ, ਭਿਆਲੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ (ਪਾਤਿ) ਪੰਕਤੀ, 
ਮਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ _ ਪੰਕਤ, ਭਾਵ ਵਰਤਣ । ਕਾਹੂ ਸਿਉ--ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਤਿ ਅਪਤਿ-- 
ਨੋ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਸ __ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰੀ। ਲਾਜ-ਪਰਵਾਹ। ਜਾਨਹੁਗੇ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 
ਇੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ _ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਜ-ਵਿਖਾਵਾ, ਮੁਲੰਮਾ, ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 
ਇੰ ਵਲਵਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ___ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਧਾਤ ਦਾ ਵਰਕ ਯਾ ਪਰਦਾ ਲਾ 
ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਾਧਉ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। _ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਪਤਿ-ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ । ਪਰਵਾਨੁ-ਕਬੂਲ । ਤਿਆਗਿ-- 
00 ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ _ ਛੱਡ ਕੇ । ਭਜੁ--ਸਿਮਰ। 

ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਅਰਥ : 
੧) ਰਾ ਰੱ ਵਿ 
&[ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਹੂ ਜਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ 
6 ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ 
ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸੋਹਣੇ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ-ਪਤਾ, ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 
0 ਬਿਰਦ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਆਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 
ਹਉ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ : ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਸਨਾਤਨ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ 
। ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ” ਹੇ ਸਾਈਂ ! ਹੁਣ ਮੈ' ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 

ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੋੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ੨੬ ਪਰ =ਹ . ਹੈਂ ਸੱਜਣੋਂ ! ਜਦ ਅਸਾਂ (ਭਾਵ ਮੈਂ) ਉਸ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ( 
ਉ ਕਰ ਕੇ ਆ ਮਿਲ। ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ 
ਨ ___ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉ' ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। 
6 ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ' ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਧੀਕ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ੨. ਤਾਂ ਦੱਸੋ (ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦੁਖ £ 
|! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
0) ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ 
0 ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ।੧। 

ਵੀ ਦੀ ੫ ੨੯੪੫੦=. ਵੀ ਲੀ ਜਾ <<, ੧, ਕਾ %, ਰਾ, ਰਾ, ਦੀ ਵਾ, ੯੨੬੯੬੯੬੯੨੨੬੯੬੦੯੦੦੦੦੬੦੦੦੬੨੦੦੬੬੦੦੬੬੬੦੬੬੦੬੦੬੦੬੦੬੬੦੦੦੦੦੬੬੦੬੦੬੦੨੦੦੬੦੬੦੨੬੦੦੦੬੦੬੦੬੬੦੬੬੦੬੦੨੧੩੦ ਰਾ ਣਾ ਲਾਲਾ, ' ਕਦ ਲਾਂ ਕਾਤਲਾਂ 
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ਸੈਧਾਂਤਕ ਸ਼ਟੀਕ ਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਲ ਜਾ 
ਵਾ, --. ਦਿਲ ਅਲੀ ਲੀ ਅਲੀ 

ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ 

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇ-ਪਤਾ ਹੈ ? 
0 ਉ: ੩. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਮੈਂ' ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 

੨੦੦੦੦੦੬੦੩੯੬੦੩੯੬੯੨੧ ੧੧੨ 

ਰਾ 
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ਵਾ, ਲਾ, 

ਇੱ 
2੦੨ 

੨੦੦੦੦੦੨੦੩੦੬੦੬੪੦੦੬੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੨ 

੧੨੦੦੧੦੦੨੦੬੦ਟ੦੨੦੦੦੨੦੦੦ 
ਹੇ 

ਪਰਵਾਹ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ (ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ 
ਅਸਾਂ ਬੇ-ਪਤਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਪਤ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ। ` 

੪. ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਹ 
ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ 
ਰੱਬੀ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, 

ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਗੋ ।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਸਖ਼ਤ ਬਚਨ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੀ ਪੁਜਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 

: ੫. ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇ ਮੈਂ' ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, 

ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾੜੀ .ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ 
ਵਾਸਤਾ ਹੈ ? 

੬. ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਭੀ ਸਾਂਝ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ।੨। 

ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤਾ ਕਹਿਣ 
ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? 

: ੭. ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਤ, ਜਾਂ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਬੇ-ਪਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। 

੮. ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ 
ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਗਤ-ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ 
ਪੜਦਾ ਉਘੜੇਗਾ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ 
ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ 
ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤਾ ਕੌਣ।੩। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਪਤ ਵਾਲਾ 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? 

ਉ: ੯. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ !) 
ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਪਤ ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਣ ਹੈ, ਓਹੀ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈ' ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ 
ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ? 

ਉ: ੧੦. ਹੇ ਸੱਜਣਾ ! ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ- 

ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਸ 
ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪਤ ਮਿਲੇ ।੪।੩ 

<<, 

(੬੩੩) 
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ਗਾਉਂੜਾ ਕੀਨ ਜੀ--ਪੰਨਾ ੩੨੪੬ 
ਦਿਲੀ ਲੀ 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੈਦਗੀ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਗਏ; ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਏ । ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਮਰਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ 
ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ ! ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਹੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਸੈਬੈਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਸੇ 
ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੋਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 
ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ-ਲਾਜ 

ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੈਦਗੀ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। 
ਓਂਥਾਨਕਾ “ ਇਕ ਸਮੇਂ ਨਾਂਗੇ, ਚਰਮਪੋਸ਼, ਪਰਮਹੈਸ ਤੇ 

ਜਤੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸੈਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਮਤਾਂ 
ਵਡਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 

ਝਗੜਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 

ਐ ਭਾਈਓ ! ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ॥ __ . 

. ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥ 
ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥ 
ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਸਿਧਿ ਪਾਈਂ॥ _` 

ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥ 
ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥ 
ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥ 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥ 

੧੦. ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥ 

ਪਦ ਅਰਥ “ ਨਗਨ ਫਿਰਤ--ਨੰਗਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ। ਜੌਂ- 

ਜੇ ਕਰ। ਜੋਗੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਸਭੁ ਮਿਰਗੁ-ਹਰੇਕ 
ਪਸ਼ੂ (ਹਰਨ ਆਦਿਕ)। ਬਨ--ਜੈਗਲ । ਹੋਗੁ-ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਬਾਧੇ 
ਚਾਮ-ਚਮੜਾ ਬੈਨ੍ਹੇ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਯਾ ਮ੍ਰਿਗ ਆਦਿ ਦੀ ਖੱਲ 
ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣੀ, ਜਾਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ। 
ਕਿਆ-ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਚੀਨਸਿ-ਤੂੰ ਨਹੀਂ 

॥0ਊ 

(ਸਿਰਾ ੩੩੪; 2 

ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ--ਪਰਮਾਤਮਾ । ਮੂਡ--ਸਿਰ। ਜੌ- । 
“੨੩੧੭੨ 

(8 ਹਾ << ਟੀ ਦੀ << ਰਾ ਵਰ << 
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0 ਜੇਕਰ। ਕਾਈ--ਕੋਈ। ਸਿਧਿ-ਸਫਲਤਾ। ਬਿੰਦੁ-ਵੀਰਜ, ਭਾਵ 
ਹੈ ਔਰਜ ਦੀ ਭੈਦ। ਰਾਖਿ-ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ। ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ-ਵੀਰਜ 

ਹੀ ਸਾਂਭਿਆਂ, ਬਾਲ-ਜਤੀ ਰਿਹਾਂ। ਭਾਈ--ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸੱਜਣ । ਪਰਮ 

ਗਤਿ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਮੁਕਤੀ । ਨਰ ਭਾਈ-- 
ਹੇ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਨਿ-ਕਿਸ ਨੇ ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। 

ਹਰ 4ਆਂਰਾਲ੍ - 

0) ੧-੨. ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ਜੀ! ਜੇਕਰ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੀ 
ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੈਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਸ਼ੂ (ਹਰਨ ਆਦਿਕ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਮਹ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਭੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ 
(0 ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, 

ਹਰਨ ਆਦਿ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ।੧। 

0 ਇਸ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਚਰਮਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 

ਹ ੩. ਹੇ ਭਰਾਵਾ ! ਦੱਸ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 
( ਅਤੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਚੰਮ ਲਪੇਟਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਇਸ 
0 ਲਈ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮ੍ਰਿਗਾਨ ਆਦਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਨ 
1 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੋ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਸੇ ਪਛਾਣਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਭੀ ਅਮੁਕਤ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ ।ਅਰਹਾਉ। 

8 ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਸਿਰ 
0 ਮੂੰਹ ਮੁਨਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?” 
0 ਉ: ੫. ਐ ਸੱਜਣਾ ਸੁਣ ! ਜੇ ਕਰ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ 
( ਸਕਦੀ ਹੈ। 
0 ੬. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 
( ਤਕ ਕੋਈ ਭੇਡ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ? ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ 
ਰੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁਨਾਇਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 
॥ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ।੨। 
(0 ਜਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਬਾਲ-ਜਤੀ ਰਹਿਣ 
& ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? 
ਰੱ ੭. ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ ! ਜੇ ਨਿਰਾ ਬਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ, 
ਮਹ ਭਾਵ ਬਾਲ-ਜਤੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ 
ਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਹੈ ੮.ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਭੀ ਖੁਸਰੇ ਨੇ 
॥ ਪਰਮ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈ ।੩। 
0$ ਪ੍ਰ: ਵੇਰ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ 

ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
੧ ਉ: ੯-੧੦. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ! ਸੁਣੋ, 
(6 (ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ) ਕਿ ਉਸ 
ਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਕਦੇ) 
ਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ।੪।੪। 

|| __ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 
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ਦਮ ਜੋਪਗਰਜਗ,ਜਲਿਅਣ ਜੀ ੈ। ਨ ਜਿਨੇ ਡੀਗਿਕਨ ਹੀ 

ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ $ 
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਣੇ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂ 

ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 
ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਨ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ 
ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਂ 

ਲੋਕ ਭੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਜੇ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਮੁਨਾਕੇ 
ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਨ ਛੇਈਂ ਮਹੀਨੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। _ 

ਜੇ ਕਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋ' ਬਚਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਬਾਲ- 
ਜਤੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗਾ 
ਜਤੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ 
ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੈਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ 

ਭਾਈਓ ! ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੌਂਦੇ 
ਫਿਰਨਾ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁਨਾਕੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਾਲ-ਜਤੀ ਬਣੇ 

ਰਹਿਣਾ, ਇਤਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋ' 

ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕ 

ਕਲਿਆਣ ਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ੍ਰਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ॥ 
ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ ॥੧॥ 

ਜਉ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥ ਹੈ 
ਤੇ ਸਭਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਨ 
ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੁਪ ਰਚਾਹੀ ॥ 
ਤਿਨ ਕਉ ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 0 
ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਹਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ ॥ 8 

. ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸਾਗਰ ॥੩॥ । 

. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥ 
. ਸਰਬਸੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੫॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥਾ - ਸੈਧਿਆ-ਸੰਝ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੈਧਿਆ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਕੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸੈਧਿਆ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ 
ਮਧਯਾਨ ਸੰਧਿਆ। ਤੀਜੀ, ਸਾਯੈ ਸੈਧਿਆ। ਪ੍ਰਾਤ-ਸਵੇਰੇ, ਤੜਕੇ, ਨੂੰ 
ਪ੍ਾਤਹ ਕਾਲ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ । ਕਰਾਹੀ-ਕਰਾਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 
ਇਸ੍ਹਾਨੁ-ਪਿੰਡੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੜਕੇ, ਵਰਣਾਸ਼੍ਮੀ ਧਰਮਾਂ ਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨ 

ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝੀ 
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6 ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਾਦੁਰ-ਡੱਡੂ । ਮਾਹੀ-ਵਿਚ। ਜਉ ਧੈ-ਜੇ ਕਰ। _ ਪ੍ਰ: ਮੀ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਬਹੁਕੋ ਲੋਕ ਚਾਰ ਵੋਦ ਆਦਿਬ ਧਾਰਮਿਕ 1 
6 ਰਤਿ-ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਸਭਿ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਧਰਮ ਰਾਇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰ 

ਕੈ--ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ। ਕਾਇਆ--ਸਰੀਰ। ਰਤਿ-ਮੋਹ, ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ? 0 
ਪਿਆਰ । ਬਹੁ ਰੂਪ-ਕਈ ਭੇਖ । ਰਚਾਹੀ-ਰਚਦੇ ਹਨ, ਬਣਾਉਂਦੇ _ਉ: ੭. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਨੂ 
ਹਨ। ਸੁਪਨੈ ਭੀ-ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੀ, ਕਦੇ ਭੀ। ਦਇਆ--ਤਰਸ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 
ਚਾਰਿ ਚਰਨ--ਚਾਰ ਵੇਦ। ਕਹਹਿ-ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 
ਬਹੁ-ਬਹੁਤੇ । ਆਗਰ--ਸਿਆਣੋ ਮਨੁੱਖ । ਸਾਧੁ-ਸੈਤ ਜਨ। ਕਲਿ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ 
ਸਾਗਰ--ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੈਸਾਰ। ੮. ਸੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ-ਜਨ ਹੀ ਮੈ 

) ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ--ਬਹੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।੩॥ _ ਨੂ 
0 ਹੋਈਆਂ ? ਭਾਵ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ _ ਪ੍ਰ: ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨੂੰ 

ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ। ਸਰਬਸੁ-ਆਪਣਾ ਸਭੋ ਕੁਝ, ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ? __ ਨੂ 
$ ਮੋਹ। ਛੋਡਿ-ਛੱਡ ਕੇ । ਮਹਾ ਰਸੁ-ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ-ਰਸ। _ਉ: ੯. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੱਸੇ, ਨੂ 
0 ਪੀਜੈ-ਪੀਵੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹਨ (ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈ 

ਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)। ਮੀ 

ਪਰ: ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਖਾਵਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦੇ ਨ ਰਾ ਗੀ. 
ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? 5 ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇ। ਆ 

ਉ: ੧. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਟਜੂਲਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਲਨਾਨਹੀਂਸੋਹਾਰਨੀ ਪਵੋਗੀਅਣੇ' ਹੂ 
ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ ।੪੫। । 
ਤਨੋਂ' ਮਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (6 

੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉ' ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਾਹੀਂ 6 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ _ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ॥ 
ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਜਲ-ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂਆਂ । 
ਉਹ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਲੋਕ ਭੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ _ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ( 

ਹੋ ਸਕਦੇ ।੧। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 
ਐ ਭਗਤ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ _ ਸੋ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਨੂੰ 
ਹੈ? ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੂ 

ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ _ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਨ 
ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ _ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ 
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ, ਕਖਾਯ ਤੇ ਭਗਵੇ' ਨ 

8. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵੱਸ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਪੈਣਗੇ ।%ਰਹਾਉ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨ 

ਪ੍ਰ: ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਕਈ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨ (1 

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਚੌਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂ 
ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ, _ ਪੁਸ਼ੂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੈਸਾਰ । 
ਰਹਿਮ-ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਨੂੰ 

ਉ: ੫. ਐ ਭਾਈਓ! ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 
ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਡੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ੬0 0 
ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਓ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨੂਹ 

੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੀ ਰਹਿਮ- _ ਗ਼ਾਰਣੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰ 

ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ (ਸੀ 
ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ॥ ___ । 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।੨ ੧. ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ॥ __ ਨੂੰ 
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/ਨੈਹਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੬੩੬) ਗਾਉਂੜਾੀੰ ਕਬੀਰ ਜੀੰ-ਪੰਨਾ ੩੨੬ 
੧੨੯੦੦੬੫੨੧੦੦੨੦੨੯੨੧੦੦੨੨੦੦੨੦੦੬੦੦੦੦੦੦੬੯੬੯੨੯੬੦੬੦੬੯੦੯੬੦੯੨੦੩੬੦੬੦੨੪੨੬੦੦੦੨੦੦੨੦੨੦੦੨੬੦੨੨੬੦੨੦੦੦੨੦੩੬੦ ਵਰ 

(0 ੨. ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥ ਪ੍ਰ _ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰ 
& ੩. ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ? 
ਮੀ ਕਰਣ ੧ ਉ:੫-੬. (ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ; ਹੇ ਭਰਾਵੋ) ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਲੋਭ ਤੇ ਨੂ 0 _੪. ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 2. ੨0406-4੨404 04646 20. 
(੫. ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥ ਲਾਲਚ, ਮਬਕਾਗ ਨ ਇੱ ਸਨੀ ਮਨੀ ਲਹ 6 ਰੇ 2 ੂ ਤਿਆਗ ਛੱਡੋ ।੨। 0 
6 ੬. ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕੇਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥ ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 
$ _੭- ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਨ 
0 _ ੯. ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ? ਨ 
। ੯. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਉ: 2. ਹੈ ਭਾਈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ $ 

06 ੧੦. ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ। _ (0 
ਨ ਪਲ-ਪਲ ਚਿਰ ਗਮ ੮. (ਅਤੇ) ਜੋ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ( 

ਨ ਜਨ ਨਲ ਮੀ ਸਾ ਭੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਰਮਾਂ ਨ 0 ਦੂਜਾ ਭਾਉ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ੧ ਹੈ ਨ 0 ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ।੩। ਹਸ 
ਮੂ ਕਿਆ-ਕਾਹਦਾ ? ਕਿਸ ਅਰਥ ਕਿਸ ਭਾ ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਿਸਚਾ ਦੱਸੋ ਨ 0 ਨਹੀਂ। ਰੇ ਜਨ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਾਧਉ-ਮਾਧਵ [ਮਾ-ਮਾਇਆ, ਧਵ ਆ ਕੂ । ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ? (੍ 
| “੨11 ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਣੀ ਪ੍ਰਤੂ। ਸਿਉ-ਨਾਲ। 'ਚੜੂਰਾਈ- ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ 1 
| ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ । ਚਤੁਰਭੁਜੁ-ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨ ੧9 ੨੫ ਮੇ £- ੩ ਅਖ ਛੂ ਤੀ ਕੱ ਦਾ ੫9 

। ੯, ਪਰ ਵੱਜ ਗਾਲ ਅਅਗਲ। ਪੁਰਖ: ਹੈ -ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ੧੦. ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਵਿ ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਸਰਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਨੂੰ 
0 ਛੱਡ ਦੇ। ਲੌਕਾਚਾਰੁ-ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੪੬। & 
ਮਹ ਵਿਖਾਵਾ, ਪਤੀਆਵਾ। ਕਰਮ--ਕਰਮ-ਕਾਂਡ; ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ । ਨ ਬਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
0 ਅਹੈਮੇਵ-ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ। ਬਧੇ--ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ $ ਰੰ 
0 ਮਿਲਿ-ਮਿਲਕੇ। ਕਰਹੀ-ਕਰਹਿਂ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵ-ਸੇਵਾ। _ਉੱਪੰਦੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ । 00 ਆਦਿਕ 3 ਬ ੨ ੧੮ ੨ 00 

0 ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ, ਕਰਨ ਨਾਲ। ਪਾਇਆ--ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ _ੱ” (960 ਹਾ ਦਿ ਪਾ ਵਾ ਉਪ 1 
0) ਭਾਇ-ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਨਿਰਛਲ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ । ਵਪਾਰ ਵਲ ਰਹੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿ . (ਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਣ-ਬਣ 
1 ਅਗ. ਅੱ ਆ 41 ਘ ੪੧ ਕੰ 0 ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨ 
ਮਹ ਔਰਥਾ : ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨ 
( ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਬੁੱਧ ਰਹੋ । ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਨੂੰ 
ਮਹ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹ 
ਰਿ ਹੋਣਗੇ ? ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੂ ਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ । ਕਿਸੇ ਮੂ ਬਾਬਤ ਲੈਣਾ 1 
। ਉ: ੧. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਪ _ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨ 
ਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਦਾ ਭੀ ਕੀ ਅਵਾਣਪੁਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੋਲਾਪਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨ 
0 ਲਾਭ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਗੁਣ ਹਨ ? ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੀ 
ਰੰ ੨. ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ _ਰੀਢ ਨਹੀਂ ਬੈਨ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨ ਮਿ ਛੇ ਤੱ ੬ ਨ 23, 0 ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ।੧। ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਨੂ 
$ ਪ੍ਰ: _ਐ ਭਗਤ ਜੀ! ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ _ਭੋਲਾ-ਪਨ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਦਰਸਾਕੇ, 1 
ਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਦਾ _ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਪ, ਤਪ, ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ =ੌ ੭ € ਟਰ =ੜ 0 

ਹਰ _ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ 
6 ਉ: ੩. ਹੇ ਭੋਲੇ ਮਨੁੱਖੋ ! ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਕ ਪਿਆਰ ਓੰਥਾਨਕਾ : ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੂੰ 
। ਵਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲ ਲਾਓ। __ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ) ਰਸ 
ਨ 8. (ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ _ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਨੈ 
ਨ ਛੱਡਕੇ) ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਨ- ਨ 

ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ।੧।ਰਹਾਉ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨੂੰ 
ਵਕ, ਪਾ, ੭੨੦, ਪਿ, ਰਾ, ਕਿ, ਵਾ, ਕਪ ,੧=, < 
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ਰਾ ਖਲਾਅ 

ਸਨਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਜਦ” ਜੇ ੬੩੭) ਗਾਉਂੜਾੀ ਕਲੀਨ ਜੰ-ਪੰਨਾ 2੨5 
ਕਾ ਰਹ ਗੰਥ ੨੧੩ ਰਾ ੨੨੦੧ਟ੧੦੬੧੩ ੍ ੨੦੨੦੨੦੨੨੯੦੦੨੦੨੦੦੦੦੨੨੦੨੦੦੨੯੦੦੨੦੨੨੦੨੨੦੨੦੨੦੨੨੦੦੨੦੦੨੨੭ €੨੧੬੦੬੦੨੬੦੬੦੦੬੯੬੬ਟ੬6੨੬੦ਣ੬੯੬੯੬੦੬੦੬੦=6ਣ੯੬੦੦੬੦੬੦੬੦੬੫੬੦ਟ੬੦੬੯ਣ(੬੦ਟ੦ਣ੦=੦੦੬੯੦੦ਟ੦੬੦=੬੦=੬੦ਣ੦੨(ਟ੦੦੯੦੦੦੯ਟ੬ ਨ 

ਖ਼ਿਆਲ ਪੁਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ੧. ਐ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਕਿ ਮਾਂ 0 ੧6 1 1 ਇ ਵਿ ਹੇ ਨ 
ਇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਐ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿਚ ਬਾਹਮਣ ਦੇ (ਗਰਭ ਵਾਸ) ਪੇਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ । 

ਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਲ ਹੈ? _& 0) ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰ ੍ ਤ ਦਿਨੀ 

0 ਤੁਰਦਾ ਹੈ : ੨ ਤਾ ਕਿਵ ਦੀ ਅੰ 0 ਜੀ॥ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ (0 
6 ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ & ੧. ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਵਨ 0 

ਪਾ ੨. ੦, _ ਅੰ 1 ੬ 2 ਨ ($ ̀  ੨. ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥ ੩. ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦ ੧ ੧ << ਨ ੧੫. ਘ% ੨੫ ਵਿ ਵਾ ਦਿ ੧, 0੧ _੨. ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ? ਦੀ 9 
0; _੪. ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ _ ਪ੍ਰ: ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡਾ ਵਗ ਪੁਛਣ ਗ਼ਲਤ ਲਹ 
4 9 19 

ਰਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹ ) 0 ੫. ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥ ਰਿ ' ਸ਼ੱਕ ਹੈ ? 00 ੍ <=, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ : ਰਿ ਸਿ 0 0 ੬. ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥ ੪. ਐ ਪੰਡਤ ਜੀ! ਸੁਣੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ-ਆਖ ਕੇ ਕਿ $ 

$ ੭. ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਰਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ; ਇਸ ਬ੍ਾਹਮਣਪੁਣੇ ਦੇ | 
ਦੇ | ਲੇ & ਦੀ ਉ << ਦਾ ਵੱ $ ੮. ਹਮ ਕਤ ਲੋਰੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਮੰ 

| ੯. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਓ ।੧।ਰਹਾਉ। ਨ 
੍ ੧੦. ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥ ਉਆ 1 0 ਰਤ = ਨ ਨਾਲ 6 ਰ " ਸ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ੭ ਮੰ 0 ਪਟਾ ਅਰਥ : ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ--ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਵੱਸਣ ਦਾ ਥਾਂ, ਹੈਨ ਦ/ ਕੋਡੀ ਕਿ ਸਬਤ ਡੀ. ਦਇ।ਪਭਤ ਵਿ 
6 ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਵਸੇਬਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮ ਰਾ 8 ਕਰ 0 ਆ ਹੀ ਬਿੰਚ-- ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ 0) ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ--ਜਾਣੀ, (ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ)। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਪੋਣ' ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ 
ਹੈ [4 ੍੍ - 6 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਬ੍ਹਮ ਦੀ ਬਿੰਦ। ਉਤਪਾਤੀ--ਉਤਪਤੀ, ਹਾ ਲਨ ਦੱ 0 ਸਿ ਜੀ ਪੱਛਦੇ 1 . ਨ ਹਿਰ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਵੱਸ਼ ਬਾਹਮਣ '। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ੧ & ਹੋਂਦ, ਜਨਮ। ਕਹੁ-ਦੱਸ। ਰੇ-ਹੈ। ਕਬ ਕੈ ਹੋਏ ਨ ਰਨ ਗਿ ਨੀ ਪਤੀ | 

(6 ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹ ਪ. ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨ 6 ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ? ੨੩ ਖਛਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਹੈ ਹੂ #ਆਾਖ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਡੇ ਮਾਣ ੪ ਉਰ [ਸਾ ਸਿਘ ਘ & ੧੫ ੧) [ ਕਹਿ ਕਹਿ-ਆਖ-ਆਖ ਯੇ ਰਿ ੬. (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ 0 ਨ ਕੈ, ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ-ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਮਤ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਰਿ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ (6 
(0 ਖੋਏ--ਨਾ ਗਵਾਓ। ਜੌ-ਜੇ ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ-ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ , ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ? ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਭੀ ਨੈ 
($ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਉਤਾਂ। ਆਨ ਬਾਟ-ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।੨ _.ੂ 
ਰੰ ਭਾਵ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ--ਕਿਉਂ' 7 ੭. ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਸੁਣੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭੋ ਕੁਝ 0 
1 -ਜੰਮਿਆ, ਜੈਮ ਪਿਆ। ਕਤ-ਕਿਵੇਂ ? ਹਮ-ਅਸੀਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਦੱਜੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈ 0 ਆਇਆ 2 ਰਾ 6 ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ੨ - ਓਂ 

ਸੂਦ-ਸ਼ੂਦਰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ। ਹਮ-ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਜੰ-- ਬਣ ਗਏ ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ? _ ਨੂੰ 
0 ਜੋ ਮਨੁੱਖ। ਬ੍ਹਮੁ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬੀਚਾਰੇ--ਵਿਚ ਚਲਾ ' ਦੀ ੮. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ 
0 ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਹੈ। ਸੋ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ । ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ-ਆਖੀਦਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ? ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨ 
|| ਹੈ। ਹਮਾਰੈ-ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿਚ। ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।੩। 
ਰੰ ਮੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮ (0 ਆਰਥਾ . ਐ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁ ਵਸੀ ਨ 
॥ & 1 5 ”-- ੩ ਜੇ ? 0) ਹੈ ਪ੍ਰ: __ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 040 4 

ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰੱਬੀ _ਉਂ: ੯. ਕਬੀਰ ਸਿ ਹੈ। 0 ੍ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 0 
( ਸ ਰਨ ਨਤਰੀ ਅਲੀ ੧੦. ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨੂੰ (੍ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨ 6 ੍ 
ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ _ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦ ਨ ॥ 
(4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 0 

੨ ਣਾ 81 <<. ਛੇ ੭: ਦੀ ਜੋ ਨ ਕਰ ਜੀ । ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ : ਵਿ ਰੰ ਆ 
੬ 6੨6ਟ੦੦੯੦੦੦੦੨੦੨੯੦੦੨੯੬੧੨੦੨੯੨੦੨੦੨੯੦੦੨੦੬੦੨੦੦੦੬੦੦੦੨੯੦੦੦੦੯੨੯੦੯੨੦੦੬੯੨੬੦੨੦੦੧੦੦੦੦੨੦੨੧੦੦੨੦੬੦੨੦੧੦੬੧੬੦੦੦੦੦੨੦੨੦੦੦੦੦੦੬੧੦੦੨੦ 
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(੭੨੦੨੦੦੧੬੧੦੦੦੦੨੦੯੦੯੨੯੬੯=੯੦੦੦੦੨੦੬੦੦੯ਟ੦੨੦੦੦੦6੨੦੦੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬6੬੦੨੦੬੯੬੧ 
00 

ਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ 
ਹਰ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
&) ___ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
੬ 

(੨ 

ਰਾ ਵਿ ੧੨੦੦੨੦੦੨੦੦੨੦੯੬੨੦੬੧੨੦੨੬੦੨੨੦੨੨੦੩ 

"ਵਾ 

4 ਹਾ, 

੭, ਲਾ ਕ< 

੧੨੦੦੦੦੦੦੦੦੧ 

ਸਿ $ 

ਆ = 
4 ਵੱ 

੨੦੧੨੧੨% 

2, ਦੀ ਲਾ “ਨ ੬੭ ੍ 

੬੧ 

੧੨੦੦੦੨੦੦੧੬੧ = (ਦਲ 

੬੦੭੨੯੦੨੧੩੨੯੦੨ (੧ 

੧੨੦੬੦2੦੨੦੨੯੨੦੦੦੬੬ 
੬ 

ਨ 

5੨੨੨੦ 

5, ਲਾ 

(5੬ ੨5੨੧੭ 

੯੯੮੭੦ -੮੭੨੮੮੩ 

ਨ ਲਗਾ 

$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੈਦਗੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਭੇਖ, ਕਰਮ- 
ਕਾਂਡੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਕੁਲ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
- ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥ 
. ਰਾਜਾ ਰੈਕੁ ਦੋਊ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥੧॥ 
ਜਉ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੋ ॥ 
ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥ 
ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 
ਜਸ ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥ 
ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥ 

. ਹੈਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰ ॥ 

. ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ ॥੪॥੮॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅੰਧਕਾਰ--ਹਨੇਰਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ 
ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਹੈ, (ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਬਿਨਾਸੁ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣ ਰੂਪ ਅੰਧੇਰਾ । ਸੁਖਿ-ਸੁਖ ਵਿਚ । ਕਬਹਿ-ਕਦੇ । ਸੋਈ 

ਹੈ-ਸਵੀਂਦਾ, ਸੌਂ ਸਕੀਦਾ। ਰੈਕੁ-ਕੰਗਾਲ। ਦੋਊ-ਦੋਵੇਂ। ਰੋਈ 
ਹੈ-ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਿਲਿ-ਮਿਲਕੇ, ਰਲ ਕੇ । ਦੋਊ-- 
ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਜਉ ਪੈ--ਜੇ ਕਰ, ਜਦ ਤਾਈਂ। ਰਸਨਾ--ਜੀਭ (ਨਾਲ)। 
ਕਹਿਬੋ-ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਮਰਦੇ, ਉਚਾਰਦੇ । ਉਪਜਤ-ਜੰਮਦੇ । 
ਬਿਨਸਤ-ਮਰਦੇ । ਰੋਵਤ-ਰੋਂਦੇ । ਰਹਿਬੋ--ਰਹੋਗੇ। ਤਰਵਰ-ਰੁੱਖ । . 
ਕਹੁ-ਦੱਸੋ। ਕਾ ਕੀ-ਕਿਸ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਬਿਗਾਨੀ। 
ਜਸ-ਜਿਵੇਂ । ਜੈਤੀ-ਰਾਗ ਦਾ ਸਾਜ, ਵਾਜਾ । ਜੀਉ-ਜਿੰਦ, ਰਾਗ 
ਦੀ ਜਿੰਦ, ਭਾਵ ਸੁਰ, ਅਵਾਜ਼ । ਮਰਮੁ-ਭੇਤ । ਮੂਏ ਮਰਮੁ-ਮਰ ਗਏ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭੇਤ (ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਹੈ)। ਕੋ-ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ । 
ਕਾ ਕਰ--ਕਿਵੇਂ ? ਸਰਵਰੁ-ਸਰੋਵਰ, ਤਲਾਬ। ਕਾਲੂ-ਮੌਤ । 
ਰਸਾਇਨ--ਸਭ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਨਾਮ-ਅੰਮਿਿਤ । 

ਅਰਥ . 

ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਮੈ' ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਾਾਂ 

(ਨਨ ੦੧੪੦੦ 

ਪੁ: 

੨੩ ੪੦੩੩੩ ਇਕਾ 
੧੬੧੯ 

ਉਹ ਮਤ 

ਗਉਂੜਾ ਕਲਰ ਜਾ--ਪੰਨਾ 5੨੫ 
੨੦੨੬੨੬੦੦੨੦੨੦ 

੨. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ' ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ $ 
ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨ 
ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ 

ਦਾ ਪੜਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ( 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੀਦਾ। ਉਸ ਅਗਿਆਨ-ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਨੂਹ 
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ £ 
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨੰ; 
ਦੁਖੀ ਹੋ ਦੋਵੇ' ਹੀ ਮਿਲਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ੍ 
ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇ-ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।੧। ਮੂ 
ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਕਦ ਤਕ ਨੂੰ 
ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? (ਹੀ 

੩. (ਐ ਸੱਜਣਾ! ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ $ 
ਅਨਪੜ੍ਹ-ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ) ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਇਹ ਹੈਂ 
ਅਗਿਆਨ-ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਕੀ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ? $ 

੪. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ ! ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨੂੰ 
ਰਹੇਂਗਾ ।%ਰਹਾਉ। (ਹੀ 

੫. ਐ ਸੱਜਣਾ ! ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨੂਰ 

ਰ ਹੈਂ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੂ 
ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਇਆ ਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈ 
ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। $ 

੬. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਕਿਸ &੍ 
-_ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਪਰਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਨੂੰ 
ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਪਰਾਈ ਬਣ ਗਈ, (ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ 
ਸੱਜਣਾ ! ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਹੈ ?)।੨ ਨੂੰ 
ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨ 
ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੰਦ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? $ 

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: $ 

੭. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਗਵੱਈਆ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ- ਨ 
ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 8 

3 

ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਡਤ ਹਾਂ , ਤੂੰ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਰਖ ਸਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨ 
ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ', ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ 
ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ £ 
ਦਿੱਤਾ : ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । (1 

੧. ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਇਆ ੮. ਇੰਜ ਹੀ ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਰ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕੀਦਾ । ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੂਹ 
ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ : ਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।੩। । 

੧੨੦੨੦੬੦੬੦੯੬੯੨੦੦੦੬੦੬੦੦੦੬੦੦੦੨੦੬੦੬੬੦੬੬੦੦੦੬੯੬੦੬੪੯੬੦੦੦੦੦੬੦੬੦੬੬੦੬੯੬੦੦੦੨6੬੦੬੯੦੦੬੦੦੦ਣ੦੬੦੬੦=6੦੬੦੬੦੬੯੦੦=੦੬੦੬6੨੦6ਟ੦੬੦੬੦੦੦੨੦ 4੩੧ 



/ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਹਿਝ ਜੀ 
(550੨0੬੯੬6੨(੬੬੦੦੨੬੯੨(੬੬੨(੬੦੬੦੯੦੯੬੯੬੪੨੦੨੦੬੦੯ਟ੦੬੯ਟ੯੬ 

(0 ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਜੋ ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ 
(8 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? 
(6 ਉ: ੯. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ- 
ਹੈ 

ਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਉਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ' ਮੌਤ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ 
( ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
&$ ਪ੍ਰ: __ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣ 
ਮਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ? 
੧ ਉ: ੧੦. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ 
6 ਰੂਪੀ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ 
ਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਆ ਦਬਾਵੇ ।੪।੮। 

ਸਿ ਭਾਵਾਰਥ “ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
[ ਕੰਗਾਲ, ਸਭ ਲਈ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ 
ਹਰ 
੨ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ 

0 ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਭਾਈਓ ! 
| ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
6 ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
# ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੇ-ਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ 
8 ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੋ 

ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਛਾਂ ਢਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ 

। ਆ ਇਕਿ 

੦ ੮ 

2 

੨੦੦੨੫ 
ਵਾ = 
ਣਾ 

੩ 

ਉ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੀ ਅੰਤ 
। ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। 

1 ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
ਨੰ ੧. ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ ॥ 
੨. ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ ॥੧॥ 
0; _੩. ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥ 
ਹਉ ੪. ਭਉ ਭਜਿ ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
& ੫. ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ 
0) _ ੬. ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ ॥੨॥ 
0 _ ੭. ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ ॥ 
$[ ੮. ਨਿਜ ਘਰਿ ਪਾਰਸੁ ਤਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ ॥੩॥ 
੧੯. ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥ 
0 ੧੦. ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਿ ਰਹੁ ਏਸੁ ॥੪॥੯॥ 

ਹੈ ਪਦਾ ਅਰਝ : ਜੋਤਿ-ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਕੀ-ਦੀ, ਬਣਾਈ 
0 ਹੋਈ । ਜਾਤਿ-ਪੈਦਾਇਸ਼, ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ । ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ--ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
0 ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧ। ਤਿਤੁ-ਉਸ ਬੁੱਧਿ ਵਿਚ। ਕੰਚੂਆ- 
(6 ਕੱਚ। ਕਵਨੁ-ਕਿਹੜਾ। ਘਰੁ-ਟਿਕਾਣਾ। ਨਿਰਭਉ--ਡਰ ਤੋਂ 
0; ਰਹਿਤ । ਭਜਿ ਜਾਇ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਭੈ (ਅ-ਭੈ) ਨਿਡਰ । ਤਟਿ- 
੬ ੧੬੦੪੬੦੦੬੦੦੦੦੦੬੦ਣ੦੬੦੦੦੬੦ਣ੦੨੬੧ਣ੦ਣ੦੬੦ਣ6=੦ਣ੦੨੦੦੦ਟ੦੬੦੦੦(ਟ੯੬੦ 

(੬੩੯) ਗਾਉਂੜਾੀ ਕਘੀਰ ਜਾੰ-ਪੰਨਾ ੩੨੫ 
੯੨੬੦੨੨੬੦੨੬੦੨6੨੬੦੨੨੦੨੦੨੬੨੬੬੬੦੦੦੨੦੦੦੩੦% 

ਤਟ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ' 'ਤੇ। ਹੈ 
ਤੀਰਥਿ-ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ । ਪਤੀਆਇ--ਪਤੀਜਦਾ, ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ, ਨਰ 
ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਰ-ਚੰਗੇ (ਕੰਮ)। ਅਚਾਰ-(ਅ-ਚਾਰ) ਨੂੰ 
ਮੰਦੇ ਕੰਮ । ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ--ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਇ- ਨੂੰ; 
ਦੋਵੇਂ । ਏਕ ਸਮਾਨ--ਇਕੋ ਜਿਹੇ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰਿ--ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਨ; 

ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਾਰਸੁ-ਲੋਹੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, 

ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ । ਤਜਹੁ-ਛੱਡ ਦਿਓ । ਆਨ-- 

ਹੋਰ । ਨਿਰਗੁਣ-ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨ ਰੋਸੁ-ਰੱਸ ਨਾ, ਨਾ ਭੁਲਾ। ਇਸੁ-ਇਸ 
(ਮਨ) ਨੂੰ । ਪਰਚਾਇ-ਰੁੱਝ ਕੇ, ਲਾ ਕੇ । ਪਰਚਿ ਰਹੁ-ਪਤੀਜਿਆ 

ਰਹੁ, ਰੁਝਿਆ ਰਹੁ। ਏਸੁ-ਇਸ (ਨਾਮ) ਵਿਚ । 

ਅਰਥ . 

ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੁਪ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ? 

ਉ: ੧. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ-ਨੂਰ ਤੋਂ 
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

੨. ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਇਕ ਵੇਲ ਹੈ, 
ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ 
ਹਨ ਰਤਕਾਂ , ਦੂਜੇ ਹਨ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ 
ਵੇਲ ਨੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਰੂਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ।੧। 

ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ 
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੈ ਸਹਿਤ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 
ਨਿਰਭੈ ਪਦ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਨਿਰਭੈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 
ਦੱਸੋ : 

ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਕਹੀਐ॥ 

ਭਉ ਭਜਿ ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

੩-੪. ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਨ 
ਰਿਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਿਡਰ ਨ 
ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਨ 
ਟਿਕਾਣੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭੈ ਪਦ ਦੇਣ ਨੂੰ 
ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਹਨ : (8 
ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਨ 
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ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਤਜ ਕੋ ਫੀ ਬਰਤਿਆਂ ਦੇ ਐਧਿੰਆ 
8 ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ, 
1 ਜਾਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। 
( ਪ੍ਰ: _ਐ ਜਗਿਆਸੂ ! ਕੀ ਤੂੰ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਯੱਗ ਆਦਿ 
0 ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ? 
ਨੂ 'ਉ: ੬. ਹੇ ਭਗਤ ਜੀ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਯੱਗ ਆਦਿ 
ਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਲ ਭੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, 
। ਉਹ ਲੋਕ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ।੨। 
੍ ੭ (ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 
& ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 

ਮਹ ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ । 
ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 
ਹਉ: ੮. ਐ ਪਿਆਰੇ ! ਤੂੰ ਉਪ੍ਰ੍ਕਤ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਹਉ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਨਿਰਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
0 ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
0 ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਰ 
। ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

10 ਹੋਰ-ਹੋਰ ਥਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।੩। 

6 ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਸੈਂ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ 
0 ਕਿਵੇਂ' ਜੁੜਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ? 
ਨ ਉ: ੯. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਿੱਤਰਾ! ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ 
1 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ 

੍ ਭੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ 
ਲੀ ਨਾ ਹੋ। 
6) __ ੧੦. ਸਗੋ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
| ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾਈ ਰੱਖ ।੪।੯। 
੨ & ਯ 
। ਭਾਫਾਰਥ਼ : ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਰੂਪ ਰਹਿਬਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਭੈ ਵਿਚ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁਭ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । 

ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਰਭਉ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ? 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
੧. ਸੀ ਸਨ ਪਥਰ "ਵਲ ਨਲ 

੧ ੧੨੦੨੦੬੯੬੦੬੯ਟ੦੬੦੬੦=੦੨= ਖ 

ਗਉਂੜਾੀ ਕਬੀਰ ਜਾੀੰ-ਪਨਾ ੩੨੫ 
ਰੋ ਆ << ੨੨੫੫੩ 
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੨. ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 
੩. ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥ 
੪. ਜਾਨ ਜਾਨੁ ਸਭਿ ਕਹਹਿ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥ 
੬. ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥ 
੭. ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥ 
੮. ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥ 

੬. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ ॥ 
੧੦. ਸਾਧਸੈਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ ॥੪॥੧੦॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਜੋ ਜਨ-ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ । ਪਰ ਮਿਤਿ-ਮਿਤਿ, 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਿਣਤੀ, ਹੱਦ-ਬੈਨਾ, ਗਿਣਤੀ, ਤੋਲ, ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ 
ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਮਨੁ-ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੂਪ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ 
ਸਕਦਾ। ਜਾਨਾ--ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਹੀ-ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ। ਸਮਾਨਾ-ਸਮਾਏ ਹਨ, ਅੱਪੜੇ ਹਨ। ਨ ਜਾਨਾ-ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਕੁੰਠ [ਵਿ-ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੁਣਠ-- 
ਵਿਨਾਸ਼] ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਾ ਹੀ-ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਜਾਨੁ 
ਜਾਨੁ-ਚਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਹਾ ਹੀ-ਓਥੇ । ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ- 

ਆਖਣ ਅਖਾਉਣ ਨਾਲ, ਆਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਨਹ ਪਤੀਅਈ 

ਹੈ--ਪਤੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ, ਭਾਵ 

ਨਿਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਉ--ਤਦੋਂ ਹੀ। ਮਾਨੈ-ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ, ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਤੇ-ਜਦੋਂ । ਜਈ ਹੈ--ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਿ- 
ਮਨ ਵਿਚ। ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ-(ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ। 
ਕਾਹੇ-ਕਿਵੇਂ ? ਕਹੀਐ--ਸਮਝਾਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਆਹਿ-ਹੈ। 

ਅਰਥ : 

ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣਾ 
ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ? 

. ਨਹੀਂ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ-ਬੈਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਮਿਤਿ) ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ 
ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਆਖਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 
ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 

. ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ 
ਵਿਚ ਅੱਪੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।੧। 
ਕਬੀਰ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ । 

ਉ: ੩. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕੁੰਠ 
ਸਕ ਹਮ ਤਾਂ ਛਕਾ ਲੰਚ ਜਾਲਨ 

ਪ੍ਰ: 

ਪ੍ਰ 



ਹਧਾਿੜਾਜਨੀਰ ਨੀ ਰੁਤ ਰਥ 'ਸ਼ਗਹਗ ਹਨੀ 
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ਹਉ ੪. ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਖ ਰਹੇ 
ਨ ਹਨ ।੧।ਰਹਾਉ। 
0 ੫. ਐ ਮਿੱਤਰੋ ! ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੇ (ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 

ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 
6 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
੍ ਪ੍ਰ: __ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ 

ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ? ਰ੍ 
0 ਉ: ੬ ਹੇ ਸੱਜਣੋਂ ! ਮਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 
(0 ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸੇਗਾ ।੨। 

। ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸਾ 
। ਬਨ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨੋੜਤਾ 
ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? 
6 ਉ: ੭. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੋ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 
1 ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਲਪਤ ਰੂਪ ਬੈਕੁੰਠ 
(ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

6 __ ੮. ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
(੧ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ 

ਸ੍ਰ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।੩। 
ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਸ ਨੂੰ 

ਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ? 
। ਉ: ੯. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰੋ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ 
ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ (ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝ 
ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ) ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ : 

($ ੧੦. ਹੈ ਭਾਈ ! ਅਸਲ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਹੀ ਹੈ, (ਜਿਥੇ 
0 ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਵੈਸ਼ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।੪।੧੦। 

ਭਾਵਾਰਥ - ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ 

0 ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਲਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਲੋਕੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਲਪਤ ਸਵਰਗ 

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦੇ 

0) ਹਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਰਗ ਇੰਦਰ-ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਨ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ 

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਸਗੋਂ 

(0 ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 
ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨ 

06 ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
4 ਲਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ : 

ਰੰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੈਮੇਵ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੨89 

0 ਮਿ ਮਬ << 
1 ਇੰਦੂ ਲੋਕ ਸਿਵ ਲੋਕਹਿ ਜੈਬੋ ॥ 

ਓਛੇ ਤਪ ਕਰਿ ਬਾਹੁਰਿ ਐਥੋ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੬੨) 
(੬1 ੨੪੨੬੩ ੨੨੨੩ = 
੧੨੯੬੧੬੯੬੯੬੬੪੬੯੨੬੦੨੦੨੬੦੨੬੯੬੯=੦੨੯੬(੬੯੬੯੬੦੦੨੦੨੦੨੦੨੦੨੦੦ਵ੧ 

_(੬8੧) ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-ਪਨਾ ੩੨੫ 
੨੪੧੬੦੦੬੦੬੦੨0ਟ6੨੦੬੦੦੦੦੦6੦੦੦ਣ੦੬੦੬੯ਟ੯੬੦੦੦੬ਣ੦੨੬੦ 

ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ 
ਨੂੰ ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ । ਜੋ ਲੌਕ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੂ 
ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ । ਲੋਕ ਉਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਪਤ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ 

ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਗਿਰਾਉ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਝੂਠੀ ਕਲਪਣਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਇਹ 
ਵੀ ਇਕ ਸਵਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਏਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਹ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਤਾ 
੫੦੬4੮ -> 

ਚਲਕੇ ਅਸਲੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ; 

ਅਰ ਵੀ 

ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਵੱਸਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਲੋਕ 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ 
ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ ਅਸਲ 
ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਹੈ, 

ਇਥੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
੧. ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ॥ 
੨. ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਉਹ 
੩. ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 1 

੪. ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੫. ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥ 
੬. ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨਿ ਸੈਗਿ ਜਾਲੀ ॥੨॥ (1 
੭. ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥ 
੮. ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੈਗਾ ॥੩॥ 
੯. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥ 

੧੦. ਬਿਨਸੈਰੀ ਰੂਪੁ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ॥੪॥੧੧॥ 
ਪਦ #ਰਥ - ਉਪਜੈ-ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ । ਨਿਪਜੈ- 

ਨਿੰਮਦਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਜਿ-ਬਣਕੇ, ਵਜੂਦ 0 
ਵਿਚ ਆ ਕੇ। ਸਮਾਈ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ-ਅਖੀਂ 1 
ਵੇਖਦਿਆਂ। ਜਾਈ--ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ ( 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ--ਸ਼ਰਮ। ਕਹਹੁ-ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਕੀ ਮੰ 
ਬਾਰ--ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਇਆ--ਸਰੀਰ। ਮਰਤੀ ਨ 
ਬਾਰ-ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਜਾਲੀ-ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।। ਚੋਆ-ਅਤਰ। 

ਦਲ, ਗਿ ( 8 4 ਨ ਸੀ < ੨ 62੯੨੯੬੪੨੬੪੬੦੨੯੨੦੪੨੦੨੦੨੨੦੨੨੬੧ ੨੬੩ ੨੯੬੯੬੧੩੩੯੨੧੩ 

2੦੬੦੨੦੦੨੦੦੦੦੦੬੦੨ 

੭੭੨-੧੭੨੭੭੫੯-੭੫੦-੨੩੨੭ 
ਪਨ ਦਾ ਕਲ ਅਕਾਲ 
(੨੨੭੨ 

ਅੰਕ 



/ਲਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਝ ਜੀ (੬੪੨) ਗਾਉੜਾੀ ਕਬਰ ਜੀੰ-ਪੰਨਾ ੨੨੫ 
੩੨. 4. ੩੨੨4. ੨4. -੩= 4. (੨ ੧੦੩੦" ੯੦੬੧੦੬੪੧੦੬੧੨੪% (੦੦੯੧੦੦੨੪੧% (੨੨੬੨੪੨੩ ੭੨4੩੨. ਵਾ, (੧੦੨੭੨ ੨4. ੩ 4 ੩844“ ੍ (੨ ੯੨੦੦%੦੯੦੬੨੬ 4. ੨4. ੮4. ੨੨੧੨੯੨੦੨੦੨੦੨੯੨੦੨੦੦੬੦੨੦੬੯੬੬੦੦੦੨੦੨੬੦੦੬੦੦੦੦੨੨੪ ੫੨੭੨੧੭੨ਵ0੧੨੦=੦=੦=੧੬੦ਣ੦=੦=੦ਵ੦<੯<੦ਟ੦੨੦੦੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੨੦੦੦੦੦੬੦੨ ਦੇ 

ਨ ਮਰਦਨ--ਮਾਲਸ਼ । ਅੰਗਾ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ । ਜਲੈ--ਸੜ ਜਾਂਦਾ _ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੀ 
6 ਹੈ। ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ-ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਨੀਆ-ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨ ਰਾ ਅਣ << << ਯਾ <. , % ਦੀ ੯੩ 0 0 ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਨਸੈਗੋ--ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੀ ਇਥੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ 

ਪਖ ਆ ੨ <=  € ਅਰਥ : ਲਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ-ਮੇਰਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 
ਮੈ ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ _ ਟੇ” ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ 
ਮਿ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਾ ? ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਹ 
ਹਉ ਉ: ੧. ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ੧. ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ॥ । 
ਮੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਜੂਦ ਵਿਚ __ ੨. ਤਉ ਕੀਜੈ ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥੧॥ 0 

ਲਗਦਾ 2 ਲਹਿ ਵਿਚ ਉਜਲ ਮੈਚ ੩. ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਿਬੋ ਸੈਸਾਰਾ ॥ ਹੂ 6 
੯ 2੩ । ਲੋ 

੨. ਸੋ ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ __' ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਰਿ, । (0 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੧/ ੫. ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਦਾ ॥ ੍ 
ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆਂ __ ੬. ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥ 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਕ ਕੇ ਭੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ __ ੭. ਕੂਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ । 
8 ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸ __ ੮. ਟੂਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੩॥ 
। ਮਰੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ-ਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ? __ ੬. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਮਿ ਹਉਂ: ੩. ਐ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਜਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ੧੦. ਨੂਹ ਉਰੁ ਕੂਅਣਾ ਨਾ ਪਨਿਰਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥ 0 ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨ ਲ ਰੰ ਸਿ 0 ਝੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਪਦਾ ਅਰਥ : ਅਵਰ-ਹੋਰ । ਕਰੀਜੈ--ਕਰੀਏ ।ਜੀਜੈ-ਜੀਊਂਦੇ ਨੂ 
(ਰੰ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਉ--ਮਰਾਂਗਾ। ਮਰਿਬੋ-ਮਰੇਗਾ। ਮੋਹਿ-ਮੈਨੂੰ। ਨੂੰ 
0 ੬. (ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ) _ ਮੈਂਸਾਰਾ-ਦੁਨੀਆਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ। 8 0 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਤਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ _ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ--ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਆ ਦੇਹੀ-ਇਸ ਨ੍ਰ 0 ਦੀ ਵੀ । ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।ਐਰਹਾਉ। ਸਰੀਰ _ਨੂੰ। ਪਰਮਲ--ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਆਂ, ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਸੁਰੀਧੀਆਂ । ਹੀ 
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ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੀਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਹਿਝ ਜਾ ਗਾਉਂੜੀ ਕਬਰ ਜੀੰ-ਪੰਨਾ ੩੨੬ 
(੭੨੦੨੦੨੧੦੦੨੦੨੦੨੦੦੦੬੦੬੦੬੦੬੦੦੦੧੨੦੬੯੨੬੯੨੨੬੦੦੩੦੨੨੬ ੧੨੦੨੦੬੦੨੬੬੨੨੦੦੬੯੬੦੨੬੦੨੦੨੦੩੬੦੦% #੨੨੧੨੨੨੨੬੧੧ 

ਹਰ ਅਰਥ : ਭਾਵਾਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ $$ 
(ਪ੍ਰ: __ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ' ਜ਼ੋਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ 

ਦੇਂਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਿਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਧਾਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨ ਪਵੇਗਾ ? ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆ ਨੂ 
0 ਉ: ੧. (ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ, ਐ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਸੱਖਣੇ ਕੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, 0 
0 ____ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਪੱਥਰ, ਬ੍ਰਿਛ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਕਤ ਲੋਕ ਸਦਾ 
ਨ ਆਦਿ, (ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ) ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ, (ਰਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ) ਕੀੜੇ, _ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਣ ਤੋਂ' ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰ 
ਮਹ (ਆਦਿ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ) ਪਤੰਗੇ ਆਦਿ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 0 
(੨. ਬਹੁਤੇ ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।% ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 1 

੩. ਹਾਂ, ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਕਈ ਸਗੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਆ _ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 1 (0 ਸੀ। ਪਰ ਖਲਾਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ; ( ਵਿ 8 ਇ___ ੪. ਹੈ ਰਾਮ ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ _ ਕੌਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ । 0 
_____ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ।੧ਰਹਾਉ। ਰ ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ 0 ੫. ਕਦੇ ਜੋਗੀ, ਕਦੇ ਜਤੀ, ਕਦੇ ਤਪੀ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਾਲਿ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ੫॥” ਰੰ 
(6 __ ੬. ਕਦੀ ਛਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦ ੨੩ ਨ ਹੂ ਕਦ ੧. ਐਸੋ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ॥ 1 
ਹੀ ਆ ੨. ਦਧਿ ਕੈ ਭੋਲੈ ਬਿਰੋਲੈ ਨੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ੍ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਿ ੧ ਣ 06 ੍ ਜਾਰਜ ੩. ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ (0 ਹੋ 

੧ (0 ਉ: ੭. (ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ __ ੪. ਨਿਤ ਉਠਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥੧॥ । 
। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ) ਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਵ ਮਾਇਆ __ ੫. ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥ ਰੀ 
(ਰੰ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਲੌਕ ਸਾਕਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ __ ੬. ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲਿ ਪਾਇ ॥੨॥ ਹੀ 
ਹੀ ਰਲ ਦੀ ਮਿਰ ੭. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਖੇਡ ॥ (8 
। ਸਿ ਨ) ਭਜੇ ਵਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 2. ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੂਘ ਨਿਤ ਭੇਡ ॥੩॥ ਨ 
॥ ਰ੍ ਰਮਤ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ ਮੰ 1 ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ੯- ਰਾਮ ਵੱ 0 ਰੀ ( ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ੧੦. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥੧੪॥ _ ਨ 
( 

੧ 0 6 (1 ਉ: ੮. (ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਕਾਰਣ ਇਕੋ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਤ ਜਨ ਪਦਾ ਅਰਥ “ ਅਚਰਜੁ--ਅਚੌਭਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 
(0 ਜੀਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਸਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਅਨੌਖਾ ਕੌਤਕ, ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦਧਿ-ਦਹੀਂ । ਭੋਲੈ-ਭੁਲੇਖੇ। ਨ 

ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੩। ਬਿਰੋਲੈ-ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰੁ-ਪਾਣੀ। ਗਦਹਾ-ਖੋਤਾ, ਮੂਰਖ ਹੂਰ ( ਜੀ ਪਖ ਇਆ ਲੂ ਘਰ ੭ [1 ਵਿ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ--ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਅੰਗੂਰੀ, ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ 
ਮਹ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚਿਆ ? ਵਿਕਾਰ । ਚਰੈ--ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਠਿ-ਉੱਠਕੇ। ਹਾਸੈ-- ਮੀ (6 ਉਂ: ੯. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ _ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਰੈ-ਮਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਤਾ-ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਸਾ-- ( 
ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਢਾ। ਅੰਮੁਹਾ-ਅਮੋੜ। ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ-ਅਮੋੜ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 
(੧੦. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ, ਥੱਕ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਰਸਾਤਲਿ-ਟੋਏ ਵਿਚ, ਨਰਕ ਰੂਪ ਟੋਏ ਵਿਚ। ਪਾਇ-ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂ ਲੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ ।੧੩। ਪਰਗਟੁ ਭਈ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਲਾ-(ਭਾਵ) ਮਨ। $ 
1] 
| ੧. ਨੋਟ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੀ ਰੱਸਾ ਹੈ। ਉਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਜਾ ਇਸ ਮਹ ੧1 

ਤ਼ 
੧) ਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦੇ 0 0 ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ & ਜੰ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਰੈ ਅਤੇ ਰੋਰਨਾਂ ਨ ਨ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੈਦ ਨੰ: ੪ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਨੰ: (ਇਕ) ੧ ਭੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਪਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ੩੫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨ 00 ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੌਖੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਵਿਚ ਆਪ ਰੀ ( ੧) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੂ 

੭੨੨੭੨੦੧੨੯੦੨੦ ੧7੭੭ 
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8 ਭੇਡ-(ਭਾਵ) ਮੱਤ ਬੁੱਧੀ। ਰਾਮ ਰਮਤ--ਪ੍ਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ। 
0) ਮਤਿ-ਬੁੱਧੀ। ਪਰਗਟੀ ਆਈ-ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰਿ-ਗੁਰੂ ਨੇ। 

ਰੀ ਅਰਥ ? 

0 ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ 
(ਰੰ ਕੌਤਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ । 
6 ਉ: ੧. ਕਬੀਰ! ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਚਰਜ 
ਨ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 
ਹਰ ੨. ਕਿ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾ 
0 ਰਹੀ ਹੈ ।੧ਰਹਾਉ। 

ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ। 
0 ਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਛਣਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲ੍ਹਦੇ 
ਮੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬੈਨ੍ਹਕੇ 
ਮਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ 
($ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ 
($ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ 
6 ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਲੱਛਣ 
ਐ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ 

੧ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ 
੬੧ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪੱਲੇ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ 
(6 ਵਾਂਗ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਲ 
੧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ 
0 ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਭੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। 
$ ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਭੀ 

ਮਿ ਵੇਖਿਆ ? 
($ ਉ: ੩. ਹਾਂ! ਜ਼ਰੂਰ, ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਖੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਹਰੀ 
( ਅੰਗੂਰੀ ਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਚਰ ਕੇ)। 

੪. ਨਿਤ ਉੱਠਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਂਗਦਾ ਹੀ 
0 (ਆਖ਼ਰ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ 
ਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ 
& ਤੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀਂਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਖੋਤਾ ਲਿਆ 
0 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ 
ਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਮੂੰਨਾ 
ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਦਹਾ ਪਦ ਮੂਰਖ ਲਈ ਹੀ ਪਰਪੱਕ 
ਮਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ 
(ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 
ਨ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਗਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਖੇਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਹੀਂਗਦਾ-ਹੀਂਗਦਾ ਹੀ 
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਾਮੀ ਜੀਵ 'ਤੇ 

ਨ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਮ ਭੋਗਦਾ 
ਮਹ ਹੋਇਆ ਕਈ ਰੱਜਦਾ:ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰੋਬ ਡੋਂਗ ਕੋਲੇ ਉਸ 

ਗਾਉਂੜਾੀ ਕਾਰ ਜੀ-ਪੰਨਾ ੩੨੬ 
੬੦੩੦੬੪੬੬੬੦੬੬੪੬੬੨ ੨੧੨੧੨੨੨੦੨੦੩੦ 

ਪਰ ਜਬਤ ਲਜੀ ਚਾਕ ਲੱਖਜਾਂ ਹੈ ਜਿਹ ਡੈਂਜਂ 00 
ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨੂ 
ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਥੱਕਣਾ, ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨ 

ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦੇਂਦੇ ਮੂ 
ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਹੀਂਗਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਨ 
ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਨ 
ਹੋਰ ਭੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ? ਹੀ 

. ਹਾਂ, ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਇਕ ਕੌਤਕ ਹੋਰ ਭੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈ 
ਇਕ ਸੰਢਾ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨ 
ਅਮੋੜ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ॥ 

੬. ਉਹ ਕੁੱਦ-ਕੁੱਦ ਕੇ ਚਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਕੁੱਦਦਾ-ਕੁੱਦਦਾ ;; 
ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 
ਸੰਢੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਇਹ ਅਮੋੜ-ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਦਦਾ ਨੈ 
ਹੈ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੁਗਦਾ $ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਹੈ 
ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮਸਤਿਆ ਭੈੱਸਾ-ਸੈਢਾ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ 
ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਧਰੋਂ 0 
ਰੋਕੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕੁੱਦਦਾ ਟੱਪਦਾ ਨ 
ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹ 
ਲੱਛਣ ਘਟਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂ ਹੈਕਾਰ ਉੱਤੇ । ਜੋ ਹੈਂਕੜ-ਭਰਿਆ ਨੂ 
ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੇ, ਸੋਤ ਜਾਂ ਸੱਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈ 
ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਵੈੜੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਮਨ ਮੰਨੇ ਨ 
ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਕਰ ਕਰ ਬਲ ਬੁਧਿ ਜ਼ਾਇਆ ਨੂੰ; 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਵੈੜ- ਨੂੰ 

੨੨6 

੭ #; ਹ= 

ਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨ 
ਹੈ।੨। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਨ 
ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ? (4 

ਉ: ੭. ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 
ਹੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਈ ਹੈ। 0 

੮. ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਸਦਾ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨ 
ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।੩। ਨ 

ਇਸ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭੇਡ ਤੇ ਲੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਲਾ ਨੂ 
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਭੇਡ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨ; 
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ 
ਭੇਡ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨ 
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਾਇਆ "ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ 

ਪੈ ਕੇ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵ ਜਣਿਆ ਹੂ 
ਸੀ, ਸੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨੂ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਲਦੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਰੈ 

ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ &੍ 
ਹੋਈ ? ਜੀਵ ਦੀ ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ ਨ 
ਸੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇ- 0 

੨ ੨੨੦੨੦੦੬੦੬੬੦੨੦੬੬੦੨੬੦੬੯੬੬੦੬੦੬੦੬੨੬੦੦੨੬੬੯੯੬੬੬੦੬੬੬੦੦੬੦੨੦੬੬੦੦੬੦੨੦੦੦੬੦੨੦੨੧ :੩੩% 
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ਸਿਧਾਂਤਕਾ ਸ਼ਟੀਕਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜੀ 

06 ਜਿਵੇਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : 
$ __ ਬੁਲ੍ਹਿਆ! “ਤੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ਰ ਆਖਣ, 
&£ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ।” 

0 ___ ਇਸੇ ਸੂੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਉਂ' ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 
; ਅਜੀਬ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮੀਂ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ 

(੧ 

ਦੇ 
&) 

ਨੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ 
0 ੬੩ ੬੮੨ 1 ਲੇ 2. 1 0441 <<. (੪ ੪੦੦ 

% ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
( 

6 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
(4 ਅੰਕ ਚਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 
(4 ਇਕ ਤੁਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਮੁਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਤੇ ਮਰਨ 
ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
੍ ਨਵ 
ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ । 

ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਰਨ ਤਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ 
ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋ' ਵਧੇਰੇ 
ਬਿਆਸ, ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ 
ਨੇ ਵਸਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰੀ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ 
ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 
ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ 
ਸੀ। ਫੇਰ ਨਾਮ ਹੈ 'ਗੁਰੂ” ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਸ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਹਾੜ 
ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰੂ-ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ̀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰੂ 
ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਮਗਹਰ ਬੈਠ 
ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਰੇ ਲੋਕੀਂ ਸੁਰਗ ਨੂੰ 
ਜਾਣ, ਮਰੇ ਕੀ ਜੋ ਮਗਹਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਗ ਨੂੰ 

ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਪ ਇਸ ਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋ' ਨਹੀਂ। 
ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ 
ਤਪ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਗਹਰ 
ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈ'_ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ 
ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਰਕ ਤੇ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਰਫਾਇਤ 
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ, 
ਵਿਆਸ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੁੱਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨਤ 
0 ਸੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 
0 ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਭੀ ਮਰੇ 
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ਪ੍ਰ: _ਐ ਕਬੀਰ! ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈ 

ਗਾਉੜਾ ਕਲੀਰ ਜੀੰ-ਪੰਨਾ ੩੨੬ 

ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਸਹੈਸਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮ 
ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 
ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੈਭਵ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ 
ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਮੂਜਬ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ 
ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ “ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੈ” ਪਦ ਕਹਿ 
ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਕਰ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਗਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । 

ਅਰਥ : 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸੂਰਗ ਤੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ 
ਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ 
ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਢੋਗ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ 
ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ 
ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋ' ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਕਬੀਰ ! ਸੁਣ । 
ਤੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ : 

੧. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ 

੨4ਤਿਵੇਂ) ਮੈਂ ਭੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ 
ਤਾਂਹੀਓ' ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ 
ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ।੧। 

੩. ਹੈ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? _ & 
੪. ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 
ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ?।੧ਰਹਾਉ। ਨ 
(ਹੇ ਰਾਮ ! ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ-) ਐ ਕਬੀਰ! ਤੂੰ ; 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ! 

ਹੈ, (ਹੁਣ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ) ਮਰਨ ਵੇਲੋਂ 
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(ਕਾਂਸ਼ੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਤੁਰ ਆਇਆ ਹੈਂ ।੨। (8 

੭. ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ! ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨ 
ਹੋ 

26੨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪਰ ਦੱਸ ! ਤੈਨੂੰ 
ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ?) ਕਿਉਂਕਿ : 

੮. ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਗਹਰ ਆ 
ਵੱਸਿਆ ਹੈਂ ।੩। 

ਰਾ 6੨੨੬੧ ਆ 

ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਦ ਨੂੰ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ' ? 

ਲੈ) "੧, ਲਾ ਆ, ਰਾ, ੭੨੨, ੭੧੭, 4 ਰੰ ਨ ਵਿ ਦੱ 
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ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਾਕ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਹਿਝ ਜੰ ਉ 
ਨ੍ਰਤੇਣਵ੨੦ ੨੯੩੦੦੨੯੬੯ਣ੦੬੬੯੩੬੬੪ ੧੨੦੦੯=੦ਵ੦੦੯੬੦੬੯੬ 

ਮਰ ਉ: ੯. ਨਿਜ ਸਿਜਲਤ 
0 ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ 
੧ ਸਮਝਦਾ। 
(6 ੧੦. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਓਛੀ) ਤੁੱਛ 
6 ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ' ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਗਹਰ। 
ਮਹ ਉਹ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
0 ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 

ਹੇ ਰਾਮ! ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ 
। ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ', ਏਹੋ ਜਿਹੀ 
ਪਿ ਹੋਛੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ' ਪਾਰ 
0 ਲੰਘੇਂਗਾ ?।੪। 
0 ੧੧. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ! ਸੁਣੋ 
ਮਹ ਵਿਆਸ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ (ਸਿਵ) ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਆਦਿ ਅਤੇ 
( (ਗਜ) ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ 
੧ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ? 
0 ਉ:੧੨. ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ 
। ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮੋਇਆ ਹੈ, 
ਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰਕੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ 
(0 ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ 
1 ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ 
ਹੈ ਹਨ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮੁਕਤੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ 
0 ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਆਪੁਾ-ਭਾਵ 
ਹਉ ਹੀ ਮਿਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।੫।੧੫॥ 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
$ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆਂ 

ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ 
6 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਮਗਹਰ 
॥ ਆ ਵੱਸੇ। ਮਗਹਰ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ 
ਮੰ ਹੈ। ਜੋ ਇਥੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਰੰ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
[ ਭਾਈ? ਹਸ ਦੇਖਾਂ ਲਕਰੀ ਬਿਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਚ। 

ਦਿ 
੧੨੦੦੦ 

ਹੀ 

੨੨੧ 

੨੪੨ ੫ 

&[ ਮੁਕਤਿ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ 'ਮੈਂ- 
ਮੇਰੀ” ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

( ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ 
6 _੧. ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ॥ 
&$ ੨. ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੈਗਾ ॥੧॥ 
6 _੩. ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ 
$ 8. ਧਰਨਿ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
| ੫. ਰਾਤਿ ਜਿ ਸੋਵਹਿ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮ ॥ 
0 
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2੭. ਹਾਥਿ ਤ ਡੋਰ ਮੁਖਿ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ ॥ 
੮. ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸਿ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ ॥੩॥ 
੯. ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

੧੦. ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ 
੧੧. ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਿੜਾਈ॥ 
੧੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਸੁ ਸੁਰੀਧ ਬਸਾਈ ॥੫॥ 
੧੩. ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਿ ਰੇ ਅੰਧਾ ॥ 
੧੪. ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਧੈਧਾ ॥੬॥੧੬॥ 

ਪਦਾ ਅਰਥ : ਚੋਆ--ਅਤਰ। ਮਰਦਨ--ਮਾਲਸ਼, ਮਲਨਾ, 
ਭਾਵ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ । ਅੰਗਾ--ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ । ਜਲੈ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਕੈ ਸੈਗਾ-ਕਾਸਟੁ, 
ਲੱਕੜੀ, ਬਾਲਣ, ਭਾਵ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ। ਕਵਨ ਬਡਾਈ--ਕਿਹੜੀ 
ਵਡਿਆਈ ਹੈ ? ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ? ਧਰਨਿ-ਧਰਤੀ 'ਤੇ। 
ਪਰੈ--ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਵਾਰਿ-ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਇਥੇ 
ਹੀ। ਨ ਜਾਈ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਾਏਗਾ । ਦਿਨ-ਦਿਨੇ , ਸਾਰਾ ਦਿਨ । ਕਾਮ-ਕੰਮ-ਕਾਰ । ਕਰਹਿ-- 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿ-ਜੋ ਮਨੁੱਖ। ਇਕੁ ਖਿਨੁ-ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ, ਪਲ 
ਮਾਤਰ ਭੀ । ਨ ਲੇਂਹਿ-ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਹਾਥਿ-(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ । 
ਤ-ਤਾਂ। ਡੋਰ-(ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ) ਡੋਰਾਂ । ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੋਰੇ ਹਨ। 
ਡੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਧਾਗੇ ਡੋਰੇ 
ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਭੀ ਡੋਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ 
ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਰੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਹੀ 
ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚੱਬਦਿਆਂ ਭਾਵੇ' ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ; 
ਉਡਾਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲਾਂ, ਬਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਖੇਡਦੇ 
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀ, ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਾਨ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੈਂਕੜ 
ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ । ਤੰਬੋਰ-ਪਾਨ। 
ਕਸਿ-ਕੱਸਕੇ, ਘੁੱਟਕੇ। ਚੋਰ-ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਤ ਲੈ ਕੇ। ਰਸਿ ਰਸਿ-ਸੁਆਦ ਨਾਲ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ੈ ਰਾਮ-ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨੂੰ । ਰਮਤ-ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ। 
ਦ੍ਰਿੜਾਈ-(ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਬਾਸੁ ਸੁਰੀਧ--ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ। ਬਸਾਈ-ਬਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਮਹਿਕਾਉਣਾ। ਰੇ ਅੰਧਾ-ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ । ਚੇਤਿ-ਯਾਦ ਕਰ । 
ਸਤਿ-ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਝੂਠਾ-ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, 
ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 
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ਨ 
ਨ ਨ ਜੀਵ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਲੋਕ। ਸੁਜਨ-ਭਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ । ਪ੍ਰ: ਜਹ ਜਗ ਕਬ ਧਣੀਕ ਹਰ ਦਰ ਹੈ 

ਚੀਤਾ--ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ। ਮੋਹਿ-ਮੈਂ। ਕੁਸਲ-ਸੁਖ ਸਾਂਦ, ਅਨੰਦ । 
ਜਾਨਿਆ--ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤਨ ਮਹਿ-ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਹੋਤੀ-- 

ਨੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਟਿ ਉਪਾਧਿ-ਕਰੋੜਾਂ ਬਖੇੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਏਥੇ 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ 
ਵਹਿਬਤਾਂ। ਉਲਟਿ--ਪਲਟ ਕੇ। ਭਈ-ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਗੁ- 

0 ਬੀਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ। ਸਹਜਿ-ਸਹਿਜ ਵਿਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, 
ਪ੍ਰ ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ। ਤੀਨੋ ਤਾਪ : 

& ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਇਹ ਹਨ : 

6 ੧. ਅਧਿਦੈਵਿਕ-ਜੋ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੜੇ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ 
( ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਹਉ ੨. ਅਧਿਡੌਤਿਕ-ੇਰ, ਸੱਪ, ਮੱਛਰ ਆਦਿ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 
| ਵੱਖ 
ਹੀ ੩. ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਦੇਹ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਂਧ ਆਦਿਕ । 
(8 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਧਿ-ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਬਿਆਧਿ-ਰੋਗ ਆਦਿ। 
ਨ । ਉਪਾਧਿ-ਬਾਹਰੋਂ ਪਏ ਦੁੱਖ ਆ ਚੰਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਹੀ ਸਮਾਧਿ-ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ। 
ਨ ਆਪੁ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ । ਆਪੈ ਆਪ--ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪੁਭੂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। 

ਨ ਬਿਆਪੈ-ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 
ਰੰ 0! ਉਲਟਿ-ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨ ਇਾ 

ਹਰ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਨਾਤਨੁ-- ਪੁਰਾਣਾ, ਪੁਰਾਤਨ, ਮੁੱਢਲਾ, ਜੋ ਇਹ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ। 

$ ਜਾਨਿਆ-ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮੂਆ-ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ 
| ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰ- 
ਲੂ $ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਸਤ ਹਾਂ। ਡਰਉ--ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਵਰ-- 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ। 

ਰਿ ਅਰਥ : 
0 ਤਰ ੩੪ ਉਹ ਨ ਪ੍ਰ: ਭਗਤ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੋਂ 
ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ ? 
ਅੰ ਉ: ੧. ਐ ਭਾਈਓ ! ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਿਚ 
6 ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 
6 ਜਮਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ 
8 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਇੰ ___ ੨. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 
। ਸੁਖਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
6 ੩-੪. ਜੋ ਪਹਿਲੋ' ਵੈਰੀ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ 
0 ਭਾਵ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ 
ਰ੍ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
0 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ' ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਕੇ 
ਮਹ ____ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।੧। 

੧ __ ੫. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਰ ੨੨“ ੭ਕਾ ਤਕ ੨4੭੨੨ ੧੭੨੧੦੨੯੦੦ ਤਕ --੭ਅ-ਦੱਤਕਰ-?ਅ-"“ਕ--“ਕ: “੭ 4 (੨6੨੨ ੯੨“ ੩੨ ੭੩੨੧੭੨੧ (ਅਲ ਜਮ ਅਨ ਕਲਾ ਜਲ ਕਦ ਦੀ ੧ ਪਾ (6 ੩੨੩੨ ਆ ਚ (ਚ 

ਉ: ੬. ਹੈ ਭਾਈਓ ! ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਦ 
ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਇਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਮੈਨੂੰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।)।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ ? 
ਐ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ- 

ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਨ। 

ਹੁਣ ਉਹ ਸਭੇ ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸੁਖ 
ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ-ਰਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ 
ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਖੇੜੇ ਪਲਟ ਗਏ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ? 

- ਹੈਂ ਭਾਈਓ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ 
ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨੇ 
ਤਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ।੨। 
ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੋਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਪੁਰਾਤਨ 
ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

੧੨. ਇਹ ਬਦਲ ਮਨ ਦੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦ 
ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ 
ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ (ਅਨੁਭਵ ਕਰ 
ਲਿਆ) ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। 

ਭਗਤ ਜੀ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ? 

ਉ: ੧੩. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਿਜ 
ਸੁਖ ਵਿਚ ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਵਿਚ (ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ) ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ? 
ਉ:੧੪. ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! (ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਮਿਲ 

ਗਈ ਹੈ) ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।੩1੧% 

ਭਾਫਾਰਲ “ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ 
ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਸਗੋਂ ਨਿਜ ਦੇ 
ਲਾ ਕਲਰ ਜੋਰ ਨਨ 

ਲਾ 
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ਭੂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। । ਕਥੈ- ਨ 
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ਹੀ ਟ ਤਿਸ, ਤਾ ਜੋ ਜਦ ਡਾ 6 ਪਹਿਲੋਂ ਕਪ ਵਿਚ। ਰਾਤਾ ਨ ਨ ਨ ਅਨ ੬7646 ਮੀ 

(੧ ਮਿਟ 
ਦੇ ਪਤ 

ਮਨ 1ਵ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; ਹਕ ਨੇ। ਤਿਨਹਿ-ਉ ਵਾਰੀ-(ਬਨ 
ਕਿਰਪ 

' 

ਨ
ਿ
ਰ
ੀ
 
ਰ
ੀ
 

(( =. ਰਲੀ ਪ੍ਰ ਦਾ 

ਰੀਆਂ 
ਜਫਿ 

ਦਸ 
ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ 

[ਖਮਨ 
( 

ਨੀ 
40600 

ਵਗ ਵੀਰ ਬਚ ਜ
ੀ
ਅ
 

ਨਾਮ ਜਪ। ਸੁ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ 

| 2
੬
 

!. ਮਨ ਰੋਂਹੇ ਮਨ। ਦਸ ਰਿ ਰੰ 

[ਜਹ ਆਜ ਅਕਲ ਤਾਪ ਗਲ ਜੇ ਨ ਉਸ ਲਨਾਦਾ ਹਰ ਮੰ 

6 ਅੰਦਰ ਹੀਆ 
ਹੈ। 

ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਵਾਸ ਉ 
ਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਵਪਾਰੀ ਜੜੇ 
' ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤੁ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆ ਪੀ ` ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੇ ਆ

 

ਰ 
ਦੂਰ 

੨ 

। 

ਦੇ ਪੁਜ ਮਨ ਚਾ ਮਲ ਪਕਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਇਹੀ ੬੪ ਲਾਸ ਦੇ ਉਤ ਚ ਨ ॥ 

ਸੇ 
ਹੁਣ ਇਸ 

4 
ਵਿ 

'ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਕਰੋ । ਜਿ 0 

ਮਰ ਦੀ ੜੇ ਆ ਹੈ ਭਨ 
ਹੀਆ 

ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅ
ਉ
 

॥ 

0 
ਤ' 'ਤੇ 

ਸਿ 
ਕਾ 

ਮਨਾ 

ਜਪਣ 
ਵਾਰ । ਪਦੁ 

ਹੈ।ਉ 
ਰਾ 

1 

ਇਵ 
ਮਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਜਿਸ ਚਰ ਜੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨ । 

ਅਤੇ ਰਲੇ ਤੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਨੂੰਹੈ _ ਹਿਲ 
ਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਤਈ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਹਾਂ 

<< 

ਨਹੀਂ 

ਕਿਸ ਛੰ 
“ਤਕੇ ਦੇ 

ਪੇ ਨ ਰਵਨਾ 

ਆਂ ਵਲ 
ਨੇ ਮਿਲਾ 

ਨ 

1
1
1
1
 

ਅਤੇ ੧੮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣੋ । ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 
ਹੈ ਉਥੇ 

1 
| ਹੁ 

ਨੰ: ੧੭ 

੩ 

ਮੈਂ ਰੀਗਾ 

1, 

0 
ਸਿ ਅੰਕ “੨ ਥੋਦ” ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ 

ਮਲਿ ਸਿ 

। ਸਮਸਰਿ- 

ਨੱਕ ਜਹਾ ਕਹ ਇ 
ਜੀ॥ 

ਭਾਵ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ -ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਾ 

ਲਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 
ਜਾਤਾ ॥ 

ਤ

ਟ

 

(0 

0 

- 

ਘਰਿ 

ਰੀ 
ਕਰ 

ਅੱ 

। 
ਲਾ 

ਮਿ 
ਕੋਲ. 

ਕੈ 

4 ਮਐ ਜੀਉ ਕਹਿ ਰਾਤਾ ॥ 
॥ 

੪੬੬ ਨੂੰ ੬
 
ਰ
ਾ
 

ਰੀ 

0 

ਤਿਨਹਿ 

। ਤਾੜ 
ਨ 

ਹੋ ਜਿਹੀ 
| 

0 

2 <. ਸਬਦਿ ਗੰਨਾ 
॥੧॥ 

ਗੋਦ, । ਬੀਚਾਰਾ -ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਨ 

ਰਿ 410 11. ਆ, 

ਹੇ 

ਗੁੰਗੇ 
੩੩ ਬਨਵਾਰੀ 

। ਰਹਾਉ 
ਅੱਗ । 

ਦਾ 
' ਵਿਚ ਜੁੜ 

। ਜਾਉ- ਮੰ 

6੪. ਜਿਉ ਤੀ 

॥੧। 

ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਨ 

8. 
੪੬੪ 

ਨਾਰੀ 
ਜੀਵਨ ਗੁ 

ਪ੍ਭੂ ਉਸ ਘਰ 
-ਨਹੀਂ 

0 
ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ 

ਸੁਖਮਨ 
॥ 

ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਘਰਿ-ਉਸ -ਕਿ। ਆਵਉ 
ਜਹ 

੧ 
੫. 

ਦ੍ਰੜਿ 

ਕਰਨਾ 

ਆ 

7] ਤਿਤੁ 
। ਜਿ 

&. 

। 
ਰੇ ਪਵਨ ' ਬਹੁਰਿ ਨ ॥ 

ਜਰ ਕਿੰਨਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ 

0 

ਹੂ ਨ ਰਰ ਕਰ ਜਿ ਹਰਿ ਨ ਰਵਨਾ ਸੈ ਸੈਂ ਸਿਮਰ ਓਪਰੀ 
| 

ਇ %. 
ਰਵਹੁ ਜਿ 

ਬਹੁਰਿ ਨ ਧਰ 

ਚਲਾ 
ਆਉਣਾ 

ਟਰ 

ਮਪਣੇ ਨ 

॥ 6. ਪਿ 
ਮਰਨਾ ॥੨॥ 

ਆਵ ਗਾਤ ਜਾਉ 
ਪਲ ਤਾਂ ਜਵ ਅਪਣੇ ਹਉ 

8 
੧ 

ਨ 

ੱਸੋ ਕਿ 
ਮਸਤ 

ਰੰ 

8 ੯. ਸੰ 
ਜਿ ਬਹੁਰਿ 

| 

! ਇਹ ਦੱਸੋ 
ਵਿਚ 

ਸੁਰਤਿ 0 

( 
ਐਸੇ ਮਰਹੁ 

ਮਿਲਾਵਉ ॥ 

ਜੀ! 
ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁ 6 

& ੧੦. ਅਸ 
ਕੀ ਜਮੁਨ 

ਨਾਵਉ 

੧. ਕਬੀਰ < ਕਰ ਕੇ, 
ਹੋ ਜਾਏ, ਓਦੋਂ 

ਮਿ ਉਲਟੀ ਰੀਗਾ 

ਦੇ ਮੋਹ ਕਰ ਕੇ ੨ 

। 

| ੧੧. ਉ ਜਲ ਸੈਗਮ ਵਰ ੧੪੬ ॥ ਹੇ 
(6੬ ਜੋ ਇਹ ਮਰ ਦਰ 

0 ਤੀ 

। ਉਆ ਇਹੁ ਬਿਉ ਬੀਚਾਰਾ ॥੩ 
ਜਲ 

ਲੇ ਆਤਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ 

( ਲੋਚਾ 
ਕਿਆ ਅਵਰਿ ॥ 

ਕਿਥੇ ਈਓ।! ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ੨5੬੬੬ 

ਨ ਇੱ 
ਬੀਚਾਰਿ 

ਹਾ 

੨. ਹੇ 
ਲੇ ਤ
ਪ
 

ਰਹ 

[ ੧੪. ਰੀ ਤੇਜ਼ੁ ਬਾਇ ਆ ਲੀ 

ਲਨ (ਲੀ “੨੧੨੧੨੧੨੧੨੧੬ 

$ ੧੫. ਅਪੁ 
ਰਹਉ ਧਿਆਵਉ ॥ ੪॥੧੮॥ 

੯੬੯੨6੨੬੧੨੨(੬ 

ਨ 
ਐਸੀ ਰਹਤ ਹੂ 

ਉ॥ 
੨4੬੦੬੬੦੬੬੧ 

੧੬. 

ਨਿਰੋਜਨ 
ਨ ਆਵਉ 

2੨੨੬੧ 

ਰਹ 
ਕਹੈ ਕਬੀਰ 

ਜਿ ਬਹੁਰਿ 
੨੬੧੬੯੬੯ਟ੦੨੦੧ 

1 ੧. 
੍ ਜਾਉ 

:26੨੦6੨੦੨% 

ਘਰਿ 

੨੧੬੦੨ 

% ਬਦ, 
੬੨੪੨੬ ਐ

ਬ
 ਇਿ 



ਸੈਧਾਂਤਕਾ ਸਟੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਹਿਲ ਜਾ (੬੫੨) ਗਾਉੜਾੀ ਕਲੀਰ ਜੀੰ-ਪੰਨਾ ੩੨੭ 
੧੨੧੬੫੨੦੨੦੨੧੨੦੦੦=੫੨(੨੦੮੧੨੧੨੦੬੦੨੦੦੬੨੬੦੬੦੯੨੬੫੦੨੦੨੪੫੬੨੬੫੨੦੯੩੦੦੨੨੦੬੨੨੦ 4੨੬੨੧੦੧੨੦੦੦੨੦੨੫੨੦੨੦੨੧੨੨੨੨੧੬੦) 

ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਨ 
0 ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। 8 
0 ਕਬੀਰ ਜੀ! ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂ 

ਕਰਵਾਓ ? ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂ ਇਉ' ਮ 
(0 ਉੱ: ੩. (ਐ ਪਿਆਰਿਓ ! ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਆਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ : 
ਮੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ) ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ __ਉ:੧੧.ਐ ਭਾਈਓ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨ 
ਨ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰੀਗਾ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਵਿਚ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨੂੰ ਰੀਗਾ ਵਿਚ ਨੂੰ 
ਲੀ ਨੂੰ ਓਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਜੋ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 
ਨ ਤਸਵ ਚੀਜ ਨ ਜਆਂ ਨਿਹ 8 
&; ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਇੜਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਏਥੇ ਰੰਗਾ ਕਹਿ ਨ (| ਉ: ੪. ਹੇ ਭਾਈਓ! ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਜੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਗੁਲਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ $ 
ਮੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਏਥੇ ਜਮੁਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਜੀ ਮਹ 
ਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਸਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਖੱਬੀ, ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਵਿਚ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾਅ ਨੂੰ 
(0 ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਮਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 
(4 ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।੧। ਉਸ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਗਾ, ਜਮੁਨਾ, ਨ 
ਨ ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਣ, ਆਖਣ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਰਸਤੀ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, 
( ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਉਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸੈਗਮ ਹੈ। | 
(( ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ੧੨.ਪਰ ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੈਗਮ ਹੈ ਨ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਕੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਮਰ 
(ਨ ਉ: ੫. ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ___ ੍ 
ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਭੀ ਆਖਦਾ ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ॥ ___ (ਜਪੁ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੨੧) ਹਉ 

00 ਕਦ ੧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ? ਨ ਨ ਮੂ ਨਾ ਆਸਾ ੰ  ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ। ਭਾਵ ੨੩. ਹੋ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ-ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਿ 
ਹੀ ਨਾੜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। ਰ੍ ਵਿ ਹਰੀ ਵਿ 

ਭਗਤ ਜੀ! ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਵੇਂ ਆ _'£ _ਤੌਰਾਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 1 1 ਹੈ? ੨ ਕਰਦੇ ? 0) 

| ਉ: 1੫ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਜਿਹਾ ਕ੧੬-ਗਾਦੀਓ) ਜਾਵਾ ਸਿਤ ਇਕਕਰਗਤ ਵਕ ਜਰ ਦੀ 
ਰਹ ` ਬਣਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਇ ( ਹੀ < ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਭਾਵ ਇਕ ਨੂੰ 0 _. _ ਤਵ ਖੁੰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਨੀਂ ਲਗੋ ।ਪਰਹਾਉ। ਪ੍ਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈ ਹੀ 2੯. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ (ਪਦ ਦੇ) ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਹੀ ਜਰੀਂ ਜਰੀ 
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੪. ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ 
ਹੈ।੧ਰਹਾਉ। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। 

੫. ਐ ਭਾਈਓ ! ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ 

` ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 
੬. (ਪਰ ਦੇਖੋ) ਉਹ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।੨। 
ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ 
ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।੨। 
ਹਾਂ ! ਜ਼ਰੂਰ। 

੭. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਮੈਂ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ) 
ਧਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਵਾਲੀ ਚੌਚਲ ਬੁਧੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। (ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ)। 

੮. ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।੩।੧੧੯। 

ਭਾਵਾਰਥ “ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । 

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋ' ਆਪਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ 
ਆਪਣਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਈਸ਼ੂਰ ਅਰਪਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਆਦਿਕ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 
08੧04 ਅਨ 

੧<੦੦੯੬੬੦੨੬੧੬6੬ 

ਆ (੧੨੭ 
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8) 
੩੦੬ 

ਗਾਉਣਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-ਪੰਨਾ ੩੨੭ 
੧੨੦੬੯੦੦੦੯੬੯੦੯੦੯੦੦੬੦੬੬੦੬੪੬੯੪੨੦੦੨੦੦੦੦੨੪੨੦੨੯੨੨੦੨੬੬ ਨ 

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਨੈ 
ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕਰੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਖ਼ੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ 
4੩ 

ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਠ, ਯੋਗ, ਤਪ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿ 

0 
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ & 

੧. ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਸਿਆ ॥ ਨ 
੨. ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥੧॥ ਮੰ 
੩. ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਨਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ॥ ਨ 

ਸੀ 
੩੬ ੪. ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
੬ 

੫. ਮਰਨੌ ਮਰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ੍ 
੬. ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰੁ ਹੋਇ ਸੋਈ ॥੨॥ । 
੭. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥ 
੮. ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥੨੦॥ ਨ 

ਪਦ ਅਰਥ - ਜਿਹ ਮਰਨੈ-ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੇ। ਤਰਾਸਿਆ-ਡਰਾ ਨ 
੧੧੨੨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦਿ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ ਬਰਕਤ) 

ਨਾਲ। ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 
ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 
ਕੀ ਹੈ। ਮਰਉ-ਮੈਂ' ਮਰਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਪਵਾਂ । ਮਰਨਿ-ਮਰਨ 
ਵਿਚ, ਮੌਤ ਵਿਚ । ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਤੇ--ਸਦਾ ਹੀ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ ਹਨ। 

ਮਰਨੋ ਮਰਨੁ--ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭੁ ਕੋਈ-- 
ਹਰੇਕ ਜੀਵ । ਸਹਜੇ--ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ । 

ਮਰੈ-ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਮਰੁ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ। ਸੋਈ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ । 

ਮਨਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਭਇਆ-ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੰਦਾ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ। ਭਰਮੁ=ਭੁਲੇਖਾ, ਸ਼ੱਕ 
ਰਹਿਆ--ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦਾ- 
ਪਰਮ ਅਨੰਦ, ਪਰਮ ਸੁਖ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ । 

ਅਰਥ - 

ਪ੍ਰ: ਕਬੀਰ ਜੀ ! ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈ-ਭੀਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ 
ਡਰਦੇ ਹੋ ? 

ਉ: ੧. ਐ ਭਾਈਓ ! ਸੁਣੋ , ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਡਰਦਾ 

ਹੈ (ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ)। 
ਪ੍ਰ: ਕਿਉਂ ਜੀ! ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ? 

ਉ: ੨. ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਮੋੜ ਅਜਲ ਵਿਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 
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